
ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                    

54
ε
   ΤΝΔΓΡΗΑΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ      

                                                                                  

                                                                                            ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 272/2020    

                                                                                                                                                 

  Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ & θαηάξηηζε ησλ φξσλ 

Γηαθήξπμεο γηα ηελ Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ αιακίλαο πνπ αθνξά: 

 «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & 

πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ Γήκνπ  αιακίλαο» 

«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ  &  ινηπψλ     νρεκάησλ  

απνθνκηδήο & κεηαθνξάο  απνξξηκκάησλ & 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» 

«Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθίλεηνπ  ςπγείνπ   γηα  κεηαθνξά 

αδέζπνησλ  δψσλ» 

«Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθηλήηνπ  ςπγείνπ   γηα ην ζπζζίηην 

ηνπ Γήκνπ». 

 

                                                                                                                                       

 ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 15
ε
  ηνπ κελφο 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ    ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΣΡΗΣΖ  θαη ψξα 9.00 π.κ.  

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηα πεξηθνξάο  (ηειεθσληθή) Σαθηηθή  πλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ αιακίλνο,  σύμυωνα με την υπ΄ αριθμ. 163/29-5-2020 

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ θαη  χζηεξα απφ ηελ ππ‟ αξηζ.24342/11-12-2020  πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ αιακίλνο, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα 

κέιε, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξ.  77 ηνπ Ν. 4555/18. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο (ηειεθσληθή) πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο  

δηαπίζησζε φηη απφ ηα ελλέα (9)  λφκηκα κέιε ηεο Ο.Δ. ζπκκεηείραλ νη εμήο :    

                                                                                                                                  

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ        

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ                    ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ  ΗΗΓΩΡΑ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ                     

ΑΛΑΗΚΑ  ΘΑΝΑΖ  

ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ                      

ΣΑΒΑΡΖ   ΗΩΑΝΝΖ              

ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ   

                                                                   

         πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα  ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά:  Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ & θαηάξηηζε 

ησλ φξσλ Γηαθήξπμεο γηα ηελ Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

αιακίλαο πνπ αθνξά: 

 «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ 

Γήκνπ  αιακίλαο» 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ  &  ινηπψλ     νρεκάησλ  απνθνκηδήο & 

κεηαθνξάο  απνξξηκκάησλ & αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» 

«Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθίλεηνπ  ςπγείνπ   γηα  κεηαθνξά αδέζπνησλ  δψσλ» 

«Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθηλήηνπ  ςπγείνπ   γηα ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ». 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ππνβάιιεη εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ 

(ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ) πνπ έρεη σο εμήο: 

 
                                                          Δ Η  Ζ Γ Ζ  Ζ  

 

         Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ & θαηάξηηζε ησλ φξσλ Γηαθήξπμεο 

                      --------------------------------------------------------------------  

           
         Λφγσ ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο ηνπ  Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γηεζλή 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ  «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ», παξαθαινχκε γηα 

ηελ επίζπεπζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ : 

 

1. Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη  

2. Καηάξηηζε ησλ φξσλ Γηαθήξπμεο πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ » κε αλνηθηφ Γηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο θφζηνπο – πνηφηεηαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ ηκήκαηα: 

 

        

     1.«Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ » 

 Κ.Α. 64-7131.001 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 πνζνχ        155.000,00€   

  

     2. «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη 

κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» 

 Κ.Α. 64-7131.002 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 πνζνχ        150.000,00€ 

 

      3. «Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθίλεηνπ  ςπγείνπ   γηα  κεηαθνξά αδέζπνησλ  

δψσλ» 

 Κ.Α. 15-7131.003 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 πνζνχ        14.997,80€  

 

      4. «Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθηλήηνπ  ςπγείνπ   γηα ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ» 

 Κ.Α. 15-7131.002 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 πνζνχ        14.997,80€ 
 

        H ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε αμία ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 270.157,74 

€ ζπλ Φ.Π.Α. 24%  64.837,86 €  ζχλνιν πνζνχ 334.995,60 €. 

 

                Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα), ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο),  ηνπ Ν. 4555/2018 

(Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο ), ηνπ Ν.4412/2016 , ζα βαξχλεη ηνπο  αληίζηνηρνπο θσδηθνχο 

ηνπ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2020. 

  

        Ζ έγθξηζε ςήθηζεο πίζησζεο έγηλε κε ηηο αληίζηνηρεο αλά θσδηθφ Απνθάζεηο 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



        Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο κε ηελ 

νπνία ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα: 

 
       Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο θαη  λα θαηαξηίζεη  ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο κειέηεο  γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ» κε  

αλνηθηφ δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο θφζηνπο - πνηφηεηαο. 
 
      Κάζε αιιαγή πνπ ηπρφλ ππάξμεη ζηελ Γηαθήξπμε απφ ην ΔΖΓΖ ιφγσ 

ςεθηνπνίεζεο ηεο δελ επηθέξεη αιιαγή  ζηνπο φξνπο ηεο . 

      πλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε: 

 

Α)  Σηο ππ΄αξηζ. 14/2020,15/2020,16/2020 θαη 19/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο ΠΠ&Κ.  

Β)  ρέδην Γηαθήξπμεο. 

 

 

      Ο Πξφεδξνο ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηα κέιε ηεο  Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

    Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ  Τπεξεζηψλ (ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ) θαη  ηηο ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο,  κεηά 

απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   θαηά    Π Λ Δ Η Ο Φ Ζ Φ Η Α 

Με ςήθνπο 6 ππέξ,  

1.- Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ ππ΄αξηζ. 14/2020,15/2020,16/2020 θαη 

19/2020 Μειεηψλ ηεο Γ/λζεο Π.Π&Κ. γηα  ηε δεκνπξάηεζε:    

     1.  ηεο «Πξνκήζεηαο  Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & πλνδεπηηθνχ 

Δμνπιηζκνχ » 

 Κ.Α. 64-7131.001 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 πνζνχ        155.000,00€   

  

     2. ηεο «Πξνκήζεηαο  απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη 

κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» 

 Κ.Α. 64-7131.002 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 πνζνχ        150.000,00€ 

 

      3.ηεο  «Πξνκήζεηαο  κηθξνχ  απηνθίλεηνπ  ςπγείνπ   γηα  κεηαθνξά αδέζπνησλ  

δψσλ» 

 Κ.Α. 15-7131.003 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 πνζνχ        14.997,80€  

 

      4. ηεο «Πξνκήζεηαο  κηθξνχ  απηνθηλήηνπ  ςπγείνπ   γηα ην ζπζζίηην ηνπ 

Γήκνπ» 

 Κ.Α. 15-7131.002 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 πνζνχ        14.997,80€ 
 

 θαη  

 

  2.- Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο  πνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ     

∆ΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ        
∆ΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ   
 
 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

 
 

1. «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & πλνδεπηηθνχ 
 

Δμνπιηζκνχ Γήκνπ  αιακίλαο» 
 
 

2. «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ  &  ινηπψλ     νρεκάησλ  απνθνκηδήο  
 
                    & κεηαθνξάο  απνξξηκκάησλ & αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» 

 
 

3. «Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθίλεηνπ  ςπγείνπ   γηα  κεηαθνξά αδέζπνησλ  
δψσλ» 

 
 

4. «Πξνκήζεηα  κηθξνχ  απηνθηλήηνπ  ςπγείνπ   γηα ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ» 
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Επωνυμία Διμοσ Σαλαμίνασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λ. Καξακαλιή θαη Ακκνρψζηνπ 1 

Ρόλθ αιακίλα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 18900 

Ωϊρα1 Διιάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL 307 

Τθλζφωνο 2132027335-2132027336 

Ψαξ ……………………… 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ………………………. 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Μαξηάλζε Μαιηέδνπ 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4 ……………. 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Διμοσ Σαλαμίνασ, αποτελεί μθ 
κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον 
Υποτομζα  Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Αϋ βακμοφ).  
 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.5 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ΟΤΑ είναι θ «Γενικζσ Δθμόςιεσ 
Υπθρεςίεσ» 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 6 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.7 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Λ. Καραμανλι και Αμμοχϊςτου 1ι , Γραφείο 
Ρρομθκειϊν του Διμου Σαλαμίνασ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

                                                 
1
 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  

2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
 

3 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-

mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016  
 

4 Δθφζνλ ππάξρεη θαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  
 

5 Δπηιέγεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Α., βιέπε θαη Παξάξηεκα ΗΗ (Πξνθήξπμε χκβαζεο), Σκήκα Η, παξ  1.5, Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). α) Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) Άκπλα, γ) Γεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δ) Πεξηβάιινλ, ε) Οηθνλνκηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ζη) Τγεία, δ) ηέγαζε θαη ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο, ε) Κνηλσληθή πξνζηαζία, ζ) Αλαςπρή, πνιηηηζκφο θαη ζξεζθεία, η) 

Δθπαίδεπζε, ηα) Σπρφλ άιιε δξαζηεξηφηεηα.
 

6
 Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16 

7
 Δάλ ε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε, αληί γηα ηα αλαθεξφκελα ζην α) ζπκπιεξψλεηαη:  

«Η πξόζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ δηεύζπλζε 

(URL) : ………………………..» 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 8 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ  ςφμβαςθσ  είναι:  

 1) θαηά  155.000,00€  απφ ην ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ - ΓΔΝ. Γ/Ζ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Ζ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - 

Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΣΜΖΜΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Π.Γ.Δ, ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε κε αξ. πξση.: 83448/22.11.2019  ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΖΜΩΝ απφ ην 

πξφγξακκα «Φηιφδεκνο ΗΗ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «H ηνπηθή 

αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Πξνκήζεηα 

Μεραλεκάησλ Έξγνπ, Ορεκάησλ & πλνδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ » 
Θ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτισ  εκατό πενιντα πζντε χιλιάδεσ ευρϊ 
(155.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% κα βαρφνει δε τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ 
Ρροχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του Διμου Σαλαμίνασ9 ποςοφ 155.000,00€ € 
ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΡΟΣΟ 

64-7131.001  155.000,00€ 

Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν τθν προμικεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Αλνηθηφ θνξηεγφ κε αλαηξεπφκελε θαξφηζα κε γεξαλφ θαη αξπάγε      1 

  

 2) κατά 150.000,00€ από το ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΫΤΕΛΚΫΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΫΝ ΤΟΡ. 
ΑΥΤ/ΣΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ - Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ 
ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ - ΤΜΘΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΫΝ ΡΟΓ/ΤΫΝ & ΔΛΑΩΕΛΛΣΘΣ Ρ.Δ.Ε, ςφμφωνα με 
τθν απόφαςθ με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019  ΕΡΛΩΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΫΝ από το 
πρόγραμμα «Ψιλόδθμοσ ΛΛ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι ανάπτυξθ και 
θ προςταςία περιβάλλοντοσ» ΜΕ ΤΛΤΛΟ: «Ρρομικεια απορριμματοφόρων και 
λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν» 

Θ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτισ  εκατό πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (150.000,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% κα βαρφνει δε τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ 
Ρροχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του Διμου Σαλαμίνασ10 ποςοφ 150.000,00€ € 
ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΡΟΣΟ 

64-7131.002  150.000,00€ 

Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν τθν προμικεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου μφλου χωρθτικότθτασ 12m3       1 

  

 3) κατά 14.997,80€ από  ΔΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΛΝΑΣ (εξ ιδίων πόρων)  ΜΕ ΤΛΤΛΟ: 
«Ρρομικεια  μικροφ  αυτοκίνθτου  ψυγείου   για  μεταφορά αδζςποτων  ηϊων» 

                                                 
8
 Άξζξν 53 παξ. 2 εδ. δ  λ. 4412/2016 

9
 Αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα, ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο θαη ηνπ Κσδηθνχ Αξηζκνχ Δμφδσλ 

ηνπο νπνίνπο βαξχλεη ε πίζησζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

10 Αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα, ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο θαη ηνπ Κσδηθνχ Αξηζκνχ Δμφδσλ 

ηνπο νπνίνπο βαξχλεη ε πίζησζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 
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Θ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτισ  δζκα τζςςερεισ  χιλιάδεσ εννιακόςια 
ενενιντα επτά ευρϊ και ογδόντα λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% κα βαρφνει 
δε τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ Ρροχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του Διμου 
Σαλαμίνασ11 ποςοφ 14.997,80€ € ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΡΟΣΟ 

15-7131.003  14.997,80€ 

  Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν τθν προμικεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1  Φνξηεγφ θιεηζηφ ηχπνπ VAN       1 

  

 4) κατά 14.997,80€  ΔΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΛΝΑΣ (εξ ιδίων πόρων)  ΜΕ ΤΛΤΛΟ: «Ρρομικεια  
μικροφ  αυτοκινιτου  ψυγείου   για το ςυςςίτιο του Διμου» 

Θ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτισ  δζκα τζςςερεισ  χιλιάδεσ εννιακόςια 
ενενιντα επτά ευρϊ και ογδόντα λεπτά ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24% κα βαρφνει 
δε τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ Ρροχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020   του Διμου 
Σαλαμίνασ12 ποςοφ 14.997,80€ € ςτουσ κωδικοφσ:  

Κ.Α. ΡΟΣΟ 

15-7131.002  14.997,80€ 

Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν τθν προμικεια : 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1    Φορτθγό κλειςτό τφπου VAN       1 

 

 

Γενικό Σφνολο Α+Β+Γ+Δ προ ΦΡΑ: 270.157,74 € 

Γενικό Σφνολο Α+Β+Γ+Δ  ΦΡΑ: 64.837,86 € 

Γενικό Σφνολο Α+Β+Γ+Δ: 334.995,60 € 

 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα  νρεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, πξνυπνινγηζκνχ 334.995,60 € (κε ΦΠΑ 24%). 

    Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

                                                 
11 Αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα, ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο θαη ηνπ Κσδηθνχ Αξηζκνχ Δμφδσλ 

ηνπο νπνίνπο βαξχλεη ε πίζησζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

12 Αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα, ηεο πιινγηθήο Απφθαζεο θαη ηνπ Κσδηθνχ Αξηζκνχ Δμφδσλ 

ηνπο νπνίνπο βαξχλεη ε πίζησζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 
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δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 34142000-4 , 34144511-3 , 34100000-8 . 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα
5 

1.3.1   ΣΜΖΜΑ 1
ν
  

 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Πξνκήζεηα ελφο (1) θαηλνχξγηνπ νρήκαηνο κε 

αλαηξεπφκελε θηβσηάκαμα κεηαθνξάο κε γεξαλφ θαη αξπάγε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ, φπσο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο  

εθαηφ πελήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (155.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24%  θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

θφζηνπο - πνηφηεηαο  
 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)  σο αθνινχζσο : 

 

Α/Α Δίδνο CPV  

1 Γεξαλνθφξα θνξηεγά &  αλαηξεπφκελα νρήκαηα  34142000-4  

 

ΔΗΓΟ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Αλνηθηφ θνξηεγφ κε αλαηξεπφκελε θαξφηζα κε 

γεξαλφ θαη αξπάγε.   
125.000,00 1 125.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 30.000,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 155.000,00 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη 

ζηελ κειέηε  κε Α.Μ 19/2020 ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & 

Καζαξηφηεηαο θαη  ζην παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο  

δηαθήξπμεο.  

1.3.2   ΣΜΖΜΑ 2
ν
  

 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Πξνκήζεηα ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο 

ηχπνπ κχινπ ρσξεηηθφηεηαο 12m3 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, φπσο αλαθέξνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο 

Γηαθήξπμεο απηήο, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο  εθαηφ πελήληα ρηιηάδεο επξψ 

(150.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%  θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο θφζηνπο - πνηφηεηαο  
 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)  σο αθνινχζσο : 

Α/Α Δίδνο CPV  

1 Απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ηχπνπ κχινπ  34144511-3 

 

ΔΗΓΟ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ηχπνπ κχινπ 120.967,74 1 120.967,74 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



ρσξεηηθφηεηαο 12m3   

Φ.Π.Α. 24% 29.032,26 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 150.000,00 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη 

ζηελ κειέηε  κε Α.Μ 14/2020 ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & 

Καζαξηφηεηαο θαη  ζην παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο  

δηαθήξπμεο.  

1.3.3   ΣΜΖΜΑ 3
ν
  

 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Πξνκήζεηα ελφο (1) κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ 

γηα ηε κεηαθνξά αδέζπνησλ δψσλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

δηαρείξηζεο  αδέζπνησλ δψσλ  ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, φπσο αλαθέξνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο 

Γηαθήξπμεο απηήο, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο δέθα ηέζζεξεηο  ρηιηάδεο ελληαθφζηα 

ελελήληα επηά επξψ θαη νγδφληα ιεπηά  (14.997,80€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24%  θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη  θφζηνπο.  
 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)  σο αθνινχζσο : 

Α/Α Δίδνο CPV  

1 Απηνθίλεηα Ορήκαηα    34100000-8   

  Με  ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν αιακίλαο 

ΔΗΓΟ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Φνξηεγφ θιεηζηφ ηχπνπ VAN 12.095,00 1 12.095,00 

Φ.Π.Α. 24%    2.902,80 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   14.997,80 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη 

ζηελ κειέηε  κε Α.Μ 15/2020 ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & 

Καζαξηφηεηαο θαη  ζην παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο  

δηαθήξπμεο.  

 

1.3.4   ΣΜΖΜΑ 4
ν
  

 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ελφο (1) κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ 

γηα ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, φπσο αλαθέξνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο 

Γηαθήξπμεο απηήο, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο δέθα ηέζζεξεηο  ρηιηάδεο ελληαθφζηα 

ελελήληα επηά επξψ θαη νγδφληα ιεπηά  (14.997,80€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24%  θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη  θφζηνπο.  
 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)  σο αθνινχζσο : 

 

Α/Α Δίδνο CPV  

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



1 Απηνθίλεηα Ορήκαηα    34100000-8   

 

  Με  ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν αιακίλαο 

ΔΗΓΟ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Φνξηεγφ θιεηζηφ ηχπνπ VAN 12.095,00 1 12.095,00 

Φ.Π.Α. 24%    2.902,80 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   14.997,80 

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη 

ζηελ κειέηε  κε Α.Μ 16/2020 ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & 

Καζαξηφηεηαο θαη  ζην παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο  

δηαθήξπμεο.  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ πξνκήζεηα είλαη δηαηξεηέα αλά ηκήκα, φρη φκσο αλά πνζφηεηα. Γειαδή, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο πνζνηήησλ επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 334.995,60 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 270.157,74 € ΦΠΑ: 

64.837,86 €). 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο φισλ ησλ νρεκάησλ (Σκήκαηα 1,2,3,4) ζην Ακαμνζηάζην ηνπ 

Γήκνπ, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθ δνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο
13

: 

7 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

- του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και 

των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4541/2018 (Α' 93) «τροποποίηση του ν. 3193/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 4555/2018 (Α'133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», 

8 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
14,

 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

9 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

                                                 
13

 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη 

ξεηά ζην θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα 

πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο 

ξήηξαο επειημίαο. 
14

 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



10 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1,  

11 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

12 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8
 

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

13  

- Τον ν. 2286/95/τ.Α΄/19-«Περί προμήθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών 

θεμάτων» 

- Τον ν.3463/2006/τ.Α΄/114-«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων » και ιδιαίτερα την 

παρ. 1καιτην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/07, 

-  του αρθ.55 παρ.1 του Ν. 2238/94, 

-  Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016)΄Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ) 

- ΤΟΥ ν. 3852/2010 

- ΤΟΥ ν. 3852/2010 

14 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

15 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,
15

 

16 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

17 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

18 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
16

 

19 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ
17

 

20 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

                                                 
15

 Μφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο  γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 
16

 Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο 

θπθινθνξίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 379. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε 

ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, φηαλ ν δηαγσληζκφο πξνθεξχζζεηαη απφ 

πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379. 
17

 Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο σο άλσ απφθαζεο, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 379. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379, 
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21 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 

82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»
18

, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα 

„’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”, 

22 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

23 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

24 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

25 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

26 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

- Του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασηςπροδικαστικώνπροσφυγώνενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,  

27  

28 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

29 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

- του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 2396/1953 (ΨΕΚ Α' 117/08-05-1993) Ρερί 
Κανονιςμοφ   χριςεωσ και κινιςεωσ αυτοκινιτων οχθμάτων του Δθμοςίου, των 
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ και των εν γζνει Νομικϊν Ρροςϊπων 
Δθμοςίου Δικαίου 

- τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 129/2534 ΨΕΚ Β 108 2010 Κακοριςμόσ δικαιοφχων 
χριςθσ Κρατικϊν Αυτοκινιτων 

30 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

31 Σελ ππ. Αξηζ. 149/2020 απφθαζε ηεο Γ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο 

πξνκήζεηαο κεηά απφ 2 άγνλνπο δηαγσληζκνχο  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκφ ζην Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ»  θαη ηελ 

εθπφλεζε λέαο κειέηεο 

                                                 
18

 Ζ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

εθηηκψκελεο αμίαο αλψηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000,00 €) 
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32 Σνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ 20REQ 007597195, θαη  Α.Α.Τ Α-
584 κε ην νπνίν δεζκεχεηαη πίζησζε  155.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7131.001  έηνπο 2020 

33 Σελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη  νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 19/2020 

κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ. 

- Σνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ 20REQ007597359, θαη  Α.Α.Τ Α-581 κε 

ην νπνίν δεζκεχεηαη πίζησζε  150.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7131.002  έηνπο 2020 

34 Σελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη  νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 14/2020 

κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ 

35 Σνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ 20REQ007117163, θαη  Α.Α.Τ Α-449 κε 

ην νπνίν δεζκεχεηαη πίζησζε  14.997,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-7131.003  έηνπο 2020 

36 Σελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη  νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 15/2020 

κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ 

37 Σνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ 20REQ007598383, θαη  Α.Α.Τ Α-582 κε ην 

νπνίν δεζκεχεηαη πίζησζε  14.997,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 15-7131.002  έηνπο 2020 

 

38 Σελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη  νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 16/2020 

κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ 

39 Σελ ππ. Αξηζ. 260.1/18-12-2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, θαηαθχξσζεο απνηειεζκάησλ θαη εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ - ππεξεζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, 

έηνπο 2020. 

40 Σελ ππ‟ αξίζκ 260.2/18-12-2018 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί 

ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ησλ Πξνκεζεηψλ. 

41 Σελ ππ' αξηζ. 19/2020  Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ . 

42 Σελ ππ' αξηζ. 14/2020  Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ 

43 Σελ ππ' αξηζ. 15/2020  Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ 

44 Σελ ππ' αξηζ. 16/2020  Μειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πεηξαηψο & Νήζσλ 

45 Σελ ππ‟ αξηζ 36/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ηνπ ΤΠ. 

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ Έξγνπ ή/θαη ζπλνδεπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ»  
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 21
ε
 -1-2021 εκέξα 

ΠΔΜΠΣΖ  θαη ψξα… 11.00 π.κ.  

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηελ 25
ε
 -1-2021 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ  

θαη ψξα 11:00 π.κ. 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

 Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
10

 

Πξνθήξπμε
11

 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε 

ζηηο 18-12-2020 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 
12

 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην 

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 
13

. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
14

: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα 

Αξηζκφ : 103767 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ 

Σχπν 
15 16

, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016: 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 

16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
17

 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ζηε δηεχζπλζε (URL): www.salamina.gr  

Β. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα θαη εμνθιεηηθέο απνδείμεηο) 

απαξαίηεηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3548/07, ε 

νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/09 θαη παξφιν πνπ έρεη θαηαξγεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (35) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 377, παξακέλεη ζε ηζρχ κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ σο ρξφλνο έλαξμεο 

ηζρχνο νξίδεηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021). 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 

δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ  

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
19

 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ 

                                                 
19

 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1

 

Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
20

  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Σα ε κε αξ. 2020-172815/18-12-2020 Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή 

έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο 

3. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ] 

4. ΠΑΡΑΣΖΜΑ ΗΗ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

(ππ' αξηζκ. 14/2020,            

                                           15/2020, 16/2020 & 19/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο ΠΠ&Κ)                

5. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ - Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

6. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV - Σππνπνηεκέλν Έληππν Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο 

7. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V - Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

8. Σν ζρέδην ηεο χκβαζεο  έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
21

  είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 

                                                 
20

 Ωο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν 

παξαπέκπεη ε Α.Α. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63, ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο 

πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ 

πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη φινη νη εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν 

Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην ζρέδην ηεο 

ζχκβαζεο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

θαη ηηο εθαξκνζηέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
21

 Ωο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν 

παξαπέκπεη ε Α.Α. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63, ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο 

πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ 

πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη φινη νη εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν 

Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην ζρέδην ηεο 

ζχκβαζεο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

θαη ηηο εθαξκνζηέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
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2.1.2

 

Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr
22

. 

Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο : 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε 

γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ειιεληθνύ θαη 

δηεζλνύο Σύπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 

δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηώλ από ην πξνζσπηθό ηνπο, ηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξόζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ αλάζεζε ή 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Γηα ην ζθνπό θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο 

ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεη ηα αλσηέξσ.
23

] 

2.1.3

 

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 

10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  

ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη 

απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν
24

. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν 

ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 

νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο
25

: 
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 Δπηιέγεηαη θαηά θαλφλα ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ είλαη δπλαηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε ειεχζεξε πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, ζπζθεπέο ή 

κνξθφηππνη πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 
23

 Άξζξν 22 παξ. 1, έθην εδάθην λ. 4412/2016 «Δλαπόθεηηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ απαηηνύλ, άιια 

κέζα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, λα αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή 

έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 341 ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο. Δθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή έθζεζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε ρξήζε άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ» 
24

 Πξβι ηελ κε αξ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» (άξζξν 14) 
25

 Πξβι. άξζξν 67, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016 &. άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 

2.1.4

 

Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)
26

. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά 

έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη 

είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
27. 

 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην 

λ. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από 

μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ 

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

έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
28

 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
29

. 

2.1.5

 

Δγγπήζεηο
30

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

                                                 
26

 Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 

Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 

έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν 

κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή 

πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα 

πεξί Γηθεγφξσλ. 
27

 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016  
28

 Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 

4497/2017 (Α 171).  
29

 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
30

 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 

απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ 

πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 

γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ
31

, ζ) ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ 

ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

 

 

 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 

απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
32

 

                                                 
31

 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 4 πεξ. ε ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ λ. 

4497/2017. 
32

 ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο 

νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ 

επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ηεο Έλσζεο 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
33

 γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο
34

.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
35

 

2.2.2

 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
36

 

2.2.2.1.  Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

εθηφο Φ.Π.Α. 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ € 

(ρσξίο ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ ζε 

€                        

(ρσξίο ΦΠΑ) 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ                
(2% επί ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ρσξίο ΦΠΑ) 

1 

Γεξαλνθφξν θνξηεγφ &  αλαηξεπφκελν 

φρεκα                                                                                     

CPV : 34142000-4 
1 125.000,00 125.000,00 2.500,00 

2 

Απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ηχπνπ κχινπ 

ρσξεηηθφηεηα12m3.                                                       

CPV: 34144511-3    

1 120.967,74 120.967,74 2.419,35 

3 
Φνξηεγφ θιεηζηφ ηχπνπ VAN                             

CPV: 34100000-8    
1 12.095,00 12.095,00 241,90 

4 
Φνξηεγφ θιεηζηφ ηχπνπ VAN                              

CPV: 34100000-8   
1 12.095,00 12.095,00 241,90 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο,  άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα 

δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016
37

. 

                                                 
33

 Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 
34

 Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη Α.Α. κπνξνχλ λα δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηα άξζξα 75, 76 θαη 

77, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο  (πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016) 
35

 Πξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016 
36 Πξβι παξ. 1 α), 3, 4, 5  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016

 
37

 Πξβ. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 

4497/2017 (Α' 171). 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



2.2.2.3.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, ή δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

2.2.3

 

Λφγνη απνθιεηζκνχ
38

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ 

(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ 

(εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε
39

 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 

2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 

δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

                                                 
38

 Πξβι άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην αξ. 107 ηνπ λ. 4497/2017. 
39

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 ηνπ λ. 

4497/2017.  

 Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη:  

 α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ε αλαθνξά ζην ΔΔΔ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε” 

λνείηαη, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε 

δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο,  

 β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ην ζρεηηθφ 

πεδίν ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ θαη εηδηθφηεξα, αληί ηεο αλαθνξάο ζε “ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε”, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, λα ζέηνπλ ηε θξάζε 

“ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΣΔΤΓ 

αθνξά, νκνίσο, κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 

2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
40

. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 
41

 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο
42

.  
ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 

κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

                                                 
40

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 

107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017 
41

 Πξβι. παξ. 10 άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 

4497/2017.  
42

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα    πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή (γηα ηηο 

ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 λ. 4412/2016  

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο 

πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δύν 

(2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ 

Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από 

δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα΄ θαη ββ΄ θπξώζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ. 43 

 
2.2.3.3 Στθν παροφςα διακιρυξθ δεν ζχει εφαρμογι το παρόν άρκρο 
 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη
44

 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016
45

,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο
46

,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 

κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

                                                 
43

 Πξβ. άξζξν 73 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ. 4412/2016 , ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 

4488/2017. 
44

 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 

παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή 

ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε 

ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη 

αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ 

ΣΔΤΓ (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 
45

 Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. άξζξν 18 παξ. 5 

ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 1 ηνπ λ. 4497/2017. 
46

 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο 

άλσ ησλ νξίσλ) ή ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο 

ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.  
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(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ 

ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 
47

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη 

ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.5. ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν 

2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, 

ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο 

άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
48

 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). 

Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
49

. 

                                                 
47

 Πξβι. παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 

4497/2017.  
48

 Πξβι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 λ.4412/2016, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 10 

ηνπ λ. 4497/2017. 
49

 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   
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2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη 

απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο50
 

2.2.4

 

Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
51

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 
52

 

2.2.5

 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
53

 

 ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν 

2.2.6 Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα54 

                                                 
50

 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα 

κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, 

φηη νη A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηά 

ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ θξηηήξηα επηινγήο, 

ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε.  
51

 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
52

 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 
53

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ 

(γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη 

κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο 

πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, 

ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα 

κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ 

νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΩΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IΗΗ, φπνπ 

παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
54

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη Α.Α. 
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ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν 

2.2.7

 

Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
55

 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν 

2.2.8

 

ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν 

2.2.9

 

Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ ηζρχεη 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ 

βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, 

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, 

ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα Η, ην 

νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν 

ΔΔΔ
56 56 57

 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 

                                                                                                                                               
κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο 

αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε 

θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο 

απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ. Μηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ δηαπηζηψζεη φηη 

απηφο έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

 Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ 

Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 

Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην 

παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) 

θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε 

δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε 

κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα 

Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο 

θαηαιιειόtεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΩΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7)  θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV παξ. 1, φπνπ 

παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
55

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ 

θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 82 λ. 4412/2016) 
Σν ΔΔΔ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV 
Κξηηήξηα Δπηινγήο, .., Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο. 
Απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.eov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 
ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). 
Μπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 
www.promitheus.gov.gr Πξβι θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ 
Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην 

https://espdint.eprocurement.eov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1
58

 

Σν ΔΔΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
59

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
60

 σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1-ηεο παξνχζαο γηα 

ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφλ.
61

 

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 

εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν  

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
62

 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο 

θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ 

λ. 4412/2016
63

. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

                                                                                                                                               
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο , κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά 
δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ θείκελν ηνπ 
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ, Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ 
αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 
Άξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 6 
ηνπ λ. 4605/2019 (52 Α') θαη κε ην άξζξν 
Πξβι. άξζξν 79Α λ. 4412/2016, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 13 ηνπ 
λ. 4497/2017 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην 
ΔΔΔ απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία δχν 
εδάθηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 
107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017. 
Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016 φπσο πξνζηέζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 
παξ. 7 ηνπ λ. 4605/2019. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη 
νξίζεη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ 
απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο 
Γηα ηνλ ρξφλν έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ, πξβι θαη ην κε αξ 
πξση 2210/19-04-2019 (ΑΓΑ : 66ΓΠΟΞΣΒ- Ε9Κ).έγγξαθν ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 
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 Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016  Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. 

Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο   
63

 Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 

δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
64

. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

• νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, 

• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
65

. εκεηψλεηαη φηη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά
66

: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή 

ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο. πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
67

. 

 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 

θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2
68

 θαη 2.2.3.4
69

 πεξίπησζε β' πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ 

                                                 
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο 
επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 
Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε 
επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο 
ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ: 
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο 
θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ λφκνπ 4250/2014. 
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο. 
Πξβι. παξ. 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 
παξ. 7 πεξ. α, ππνπεξίπησζε αδ' ηνπ λ. 4605/2019. 
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ 
ηνπο εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο 
πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, 
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69 
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ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ 

ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Δπηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά 

φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ 

πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί 

ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) 

δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
70

. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ νη νξηδφκελνη 

ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
71

 απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 

 

έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πεξίπησζε λ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 43 παξ. 7 ηνπ λ. 4605/2019, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ (άξζξν 376 παξ. 17 λ. 4412/2016 φπσο πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 43 παξ. 46 ηνπ λ. 4605/2019). 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α' θαη β', 

θαζψο θαη ζηελ πεξ. β' ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά 

                                                                                                                                               
πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Σα ελ 
ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ηα ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 
άξζξνπ 22 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζηνλ θάθειν 
«δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ». 
Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 

Με εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο "ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο", φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζην taxisnet. 

Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. α, ππνπεξίπησζε αδ' ηνπ λ. 4605/2019. 
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κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α' θαη β', θαζψο θαη ζηελ πεξ. β' 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ 

επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα 

ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 

ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζεο.
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Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Β.3. ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν 

Β.4. ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν. 

Β.5. ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ έρεη εθαξκνγή ην παξφλ άξζξν 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα 

δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), 

πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ή ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε 

Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηνπο. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα 

αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα. 

                                                 
Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. 
απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά 
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Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
73

 πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε 

απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε 

θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν. 

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 

ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο 

νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 

ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 

ηνπ λ. 4412/2016. 

 Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε 

ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
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Γ. Ηζρχο απνδεηθηηθψλ κέζσλ 

Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α) ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 (πνηληθφ κεηξψν), ηελ 

πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 (πηζηνπνηεηηθφ ΔΠΔ) θαη ηελ 

πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 (πηζηνπνηεηηθά κε εθθαζάξηζεο, κε 

πηψρεπζεο θιπ.) εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, 

β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 (θνξνινγηθή 

θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα) εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο
()
, 

άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 (πηζηνπνηεηηθφ επηκειεηεξίνπ - πηζηνπνηεηηθφ κεηξψνπ), 

ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε 

πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί 

                                                 
Πξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016. 

Πξβι. άξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Ζ σο άλσ δέζκεπζε ζα κπνξνχζε λα 
πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 
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έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ (άξζξν 80 παξ. 12 λ. 4412/2016 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 

παξ. 7 λ. 4605/2019). 
()
 Λφγσ ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο απηψλ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη 

ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 παξ. 1 

ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί 

αλάδνρνη. 

 

2. 3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1

 

Κξηηήξην αλάζεζεο -Βαζκνιφγεζε & θαηάηαμε πξνζθνξψλ
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Κξηηήξην αλάζεζεο
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 ηεο χκβαζεο
77

 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε  πξνζθνξά, βάζε βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη 

ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:  

ΣΜΖΜΑ 1
ν
   

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

Αλαηξεπόκελνπ νρήκαηνο  κε γεξαλό θαη αξπάγε 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(%) 

  ΠΛΑΗΗΟ     

1 Ωθέιηκν Φνξηίν 100-120 6,00 

2 
Ηζρχο θαη Ρνπή ηξέςεο Κηλεηήξα, 

Δθπνκπή θαπζαεξίσλ 
100-120 5,00 

3 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100-120 4,00 

4 χζηεκα πέδεζεο 100-120 4,00 

5 χηεκα αλαξηήζεσλ  100-120 4,00 

6 Κακπίλα νδήγεζεο 100-120 4,00 

7 Λνηπφο θαη πξφζζεηνο εμνπιηζκφο  100-120 3,00 

  ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ     

8 
Αλαηξεπφκελε Κηβσηάκαμα, πιηθά θαη 

ηξφπνο θαηαζθεπήο 
100-120 10,00 

9 
Τδξαπιηθφ ζχζηεκα – αληιία - 

ρεηξηζηήξηα  - ειεθηξηθφ ζχζηεκα 
100-120 10,00 

10 Γεξαλφο θαη αξπάγε 100-120 10,00 
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 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. 

II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 
76

 Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο 

ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο (παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ 

ΩΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)  
77 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο 

Δπηηξνπήο (L 296).
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11 
πζηήκαηα αζθαιείαο 

100-120 6,00 

12 Λνηπφο θαη πξφζζεηνο Δμνπιηζκφο   100-120 4,00 

  ΓΔΝΗΚΑ      

13 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 100-120 5,00 

14 
 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία  
100-120 10,00 

15 

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε- Σερληθή 

ππνζηήξημε- Υξφλνο παξάδνζεο 

δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ – Υξφλνο 

αληαπφθξηζεο  ζπλεξγείνπ – Υξφλνο 

απνθαηάζηαζεο 

100-120 10,00 

16 Υξφλνο παξάδνζεο  100-120 5,00 

  

ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη 

φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο 

φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη  πξνθχπηεη απφ ηνλ  

ηχπν: 

U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ (ηχπνο 1) 

φπνπ:  «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ  αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη  

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)       (ηχπνο  2) 

Ζ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.)  θαη ε  ζπλνιηθή σο  άλσ  βαζκνινγία U  

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλνηγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: 

ι = Ο.Π. 

       U 

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν 

ζχγθξηζεο ι. 

 

ΣΜΖΜΑ 2
ν
  

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΘΔΖ   

Απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο κε ζχζηεκα ζπκπίεζεο ηχπνπ πεξηζηξεθφκελνπ 

ηπκπάλνπ ρσξεηηθφηεηαο 12θ.κ.   

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(%) 

  ΠΛΑΗΗΟ     

1 Ωθέιηκν Φνξηίν 100-120 6,00 

2 

Ηζρχο θαη Ρνπή ηξέςεο 

Κηλεηήξα, Δθπνκπή 

θαπζαεξίσλ 

100-120 5,00 

3 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100-120 4,00 

4 χζηεκα πέδεζεο 100-120 4,00 

5 χζηεκα αλαξηήζεσλ  100-120 4,00 

6 Κακπίλα νδήγεζεο 100-120 4,00 

7 
Λνηπφο θαη πξφζζεηνο 

εμνπιηζκφο  
100-120 3,00 

  ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ     

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



8 

Σχκπαλν- ρνάλε ηξνθνδνζίαο - 

πιηθά θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο –

νπίζζην έδξαλν – νπίζζηα πφξηα 

100-120 10,00 

9 
Τδξαπιηθφ ζχζηεκα – αληιία – 

ρεηξηζηήξηα, ειεθηξηθφ ζχζηεκα 
100-120 10,00 

10 Αλπςσηηθφ ζχζηεκα θάδσλ 100-120 6,00 

11 
Ωθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ, 

ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο   
100-120 10,00 

12 
Λνηπφο θαη πξφζζεηνο 

Δμνπιηζκφο   
100-120 4,00 

  ΓΔΝΗΚΑ      

13 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 100-120 5,00 

14 
 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία  
100-120 10,00 

15 

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε- 

Σερληθή ππνζηήξημε- Υξφλνο 

παξάδνζεο δεηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ – Υξφλνο 

αληαπφθξηζεο  ζπλεξγείνπ – 

Υξφλνο απνθαηάζηαζεο 

100-120 10,00 

16 Υξφλνο παξάδνζεο  100-120 5,00 

  

ΤΝΟΛΟ 100,00 

  

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη 

φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο 

φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη  πξνθχπηεη απφ ηνλ  

ηχπν:  

U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ   (ηχπνο 1) 

φπνπ:  «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ  αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη  

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)       (ηχπνο  2) 

Ζ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.)  θαη ε  ζπλνιηθή σο  άλσ  βαζκνινγία U  

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: 

 

ι = Ο.Π. 

         U 

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ζχγθξηζεο ι. 

 

 

 ΣΜΖΜΑ 3
ν
  

  

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΘΔΖ   

Μηθξνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ γηα ηε κεηαθνξά αδέζπνησλ δψσλ 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(%) 

  ΠΛΑΗΗΟ     

1 Ωθέιηκν Φνξηίν 100-120 15,00 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



2 

Ηζρχο θαη Ρνπή ηξέςεο 

Κηλεηήξα, Δθπνκπή 

θαπζαεξίσλ 

100-120 20,00 

3 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100-120 10,00 

4 χζηεκα πέδεζεο 100-120 7,00 

5 χζηεκα αλαξηήζεσλ  100-120 8,00 

6 Κακπίλα νδήγεζεο 100-120 8,00 

7 
Λνηπφο θαη πξφζζεηνο 

εμνπιηζκφο  
100-120 2,00 

  ΓΔΝΗΚΑ      

13 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 100-120 5,00 

14 
 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία  
100-120 10,00 

15 

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ 

πψιεζε- Σερληθή ππνζηήξημε- 

Υξφλνο παξάδνζεο δεηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ – Υξφλνο 

αληαπφθξηζεο  ζπλεξγείνπ – 

Υξφλνο απνθαηάζηαζεο 

100-120 10,00 

16 Υξφλνο παξάδνζεο  100-120 5,00 

  

ΤΝΟΛΟ 100,00 

  

 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη 

φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο 

φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη  πξνθχπηεη απφ ηνλ  

ηχπν:  

U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ   (ηχπνο 1) 

φπνπ:  «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ  αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη  

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)       (ηχπνο  2) 

Ζ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.)  θαη ε  ζπλνιηθή σο  άλσ  βαζκνινγία U  

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: 

 

ι = Ο.Π. 

         U 

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ζχγθξηζεο ι. 

 

ΣΜΖΜΑ 4
ν
  

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΘΔΖ   

Μηθξνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ γηα ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(%) 

  ΠΛΑΗΗΟ     

1 Ωθέιηκν Φνξηίν 100-120 15,00 

2 

Ηζρχο θαη Ρνπή ηξέςεο 

Κηλεηήξα, Δθπνκπή 

θαπζαεξίσλ 

100-120 20,00 

3 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100-120 10,00 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



4 χζηεκα πέδεζεο 100-120 7,00 

5 χζηεκα αλαξηήζεσλ  100-120 8,00 

6 Κακπίλα νδήγεζεο 100-120 8,00 

7 
Λνηπφο θαη πξφζζεηνο 

εμνπιηζκφο  
100-120 2,00 

  ΓΔΝΗΚΑ      

13 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 100-120 5,00 

14 
 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο - 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία  
100-120 10,00 

15 

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ 

πψιεζε- Σερληθή ππνζηήξημε- 

Υξφλνο παξάδνζεο δεηνχκελσλ 

αληαιιαθηηθψλ – Υξφλνο 

αληαπφθξηζεο  ζπλεξγείνπ – 

Υξφλνο απνθαηάζηαζεο 

100-120 10,00 

16 Υξφλνο παξάδνζεο  100-120 5,00 

  

ΤΝΟΛΟ 100,00 

  

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη 

φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο 

φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη  πξνθχπηεη απφ ηνλ  

ηχπν:  

U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ   (ηχπνο 1) 

φπνπ:  «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ  αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη  

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)       (ηχπνο  2) 

Ζ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.)  θαη ε  ζπλνιηθή σο  άλσ  βαζκνινγία U  

πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: 

 

ι = Ο.Π. 

         U 

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ζχγθξηζεο ι. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1

 

Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ - 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (ησλ ππ αξηζκ. 14/20, 15/20, 

16/20 & 19/20 Μειεηψλ) ηεο Γηαθήξπμεο, γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ή γηα φια ηα ηκήκαηα 

ηεο ζχκβαζεο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ 

έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
78

. 
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 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
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2.4.2

 

Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1.Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 

θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)»
79

. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ 

έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 

“Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

ίδηαο Τ.Α.  

 

2.4.2.2.Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην 

άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο
80

. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή 

Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
81

, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

                                                 
79

 πζρέηηζε κε άξζξν  (Γιψζζα) θαη. (Δπηθνηλσλία) ηεο δηαθήξπμεο (ηδίσο εθφζνλ θαη΄επηινγή ηεο 

Α.Α. εθαξκφδνληαη νη παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016) 
80

 Πξβι άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
81

 Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 56902/215/2017  

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



86 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 

ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα 

ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη 

λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf] Δθφζνλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε Α.Α. δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) παξαπέκπνληαο ζην 

ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηπρφλ ππνδείγκαηα ηερληθήο -νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο 
82

. 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη 

εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά 

κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε 

ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

πξνζθνξά ή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο (άξζξν 92 παξ. 7 λ. 4412/2016 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 8 λ. 

4605/2019 θαη ην άξζξν 56 παξ. 2-3 ηνπ λ. 4609/2019). 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α' 94), είηε θαη 

ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (άξζξν 92 παξ. 7 λ. 4412/2016 φπσο 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 8 λ. 4605/2019 θαη ην άξζξν 56 παξ. 2-3 ηνπ λ. 

4609/2019). 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ 

ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 

''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1 παξ. 2 ηνπ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη, ελδεηθηηθά, ε 

                                                 
Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2.2.1 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε 
αξηζκ. 56902/215/2017 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ 

θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα 

ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη 

λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε 

έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο
83

. 

2.4.3

 

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ
84

: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε 

κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα Η). 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ 

ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ 

Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην 

ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Σν ΔΔΔ απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986 

(Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν πξνκεζεπηήο πιεξνί ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο : 

α. δε βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 γηα ηηο νπνίεο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 75, 76 θαη 77, 

γ. θαηά πεξίπησζε, ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 84. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

α. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, δεκνζίεπζε θαη ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ άλσ ησλ νξίσλ πνπ δηελεξγνχληαη κέζσ 

ηνπ ΔΖΓΖ, παξέρνληαη ζηνλ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) 2016/7 ηεο 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ζηηο εμήο ειεθηξνληθέο πχιεο : 

                                                 

ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Α.Α. 

λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνηρεία πξφζθνξα λα απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

ηδίσο φηαλ απηή πεξηιακβάλεη αλάιπζε θφζηνπο, πεξηγξάθεηαη ζην πεξηερφκελν 

ηνπ 

ππνθαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο Βι. 

άξζξν 93 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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https:espdint.eprocurement.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr ζην λέν ζρεηηθφ κελνχ «Promitheus ESPDint - 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζΔΔΔ/ζΣΔΤΓ» 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξν 

79, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, λνείηαη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηα θεθάιαηα "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - 

Φχιιν πκκφξθσζεο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο" ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ (ππ' αξηζκ. 

14/20,15/20, 16/20 & 19/20 Μειεηψλ) ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα
89 9α

 

πγθεθξηκέλα ε Σερληθή Πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή 

ηερληθή πεξηγξαθή ησλ νρεκάησλ κε ηα ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θχιινπ 

ζπκκφξθσζεο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα ΗΗ - ππ' αξηζκ. 14/20,15/20, 

16/20 & 19/20 Μειεηψλ "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Φχιιν πκκφξθσζεο ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο") 

 

2.4.4

 

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θξηηήξηα θαη φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΗΗ - 14/20,15/20, 

16/20 & 19/20 Μειεηψλ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Σξφπνο πξνκήζεηαο ηεο δηαθήξπμεο. 

Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππάξρεη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ - Τπνδείγκαηα 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
85

. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ' απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ 

ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

                                                 
Βι παξ. 5 πεξ. α' ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 
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πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο 

εκείσζε: Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα έληππα 

«Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζεο. 

2.4.5

 

Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
86

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο είηε φρη
87

. 

 

2.4.6

 

Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
88

 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ 

νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν 

θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν 

θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 

παξνχζαο,
89
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β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, 

δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο πξνζθνξέο δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς]. Ο πεξηνξηζκφο 

απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ' ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1

 

Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
90

 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 

100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

11. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-

Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ../06/2020...θαη ψξα....:00..π.κ ή  ηέζζεξηο (4) 

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ 

12. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο 

πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ 

εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή 

λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2

 

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
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Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη 

ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ
91

. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ 

(ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε 

νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα 

ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
92

 πξνο 

έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ 

ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ 

θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο
93

.   

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
94

 («Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο πνζνχ θαη δηαδηθαζίαο, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί 

κία πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
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 Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ 

θέξνληαη λα       έρνπλ              εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο” 
92

 κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ζχζηεκα ΔΖΓΖ 
93

 Βι. άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016  
94

 ήηνη γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ησλ 60.000, 00 επξψ, ζηηο νπνίεο αθνξά ην 

παξφλ ππφδεηγκα. Πξβι. εδάθην γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 

πεξ. 18 ηνπ λ. 4497/2017. 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



φισλ ησλ ζηαδίσλ, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
95

. 

Πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ (άξζξν 221Α λ. 4412/2016 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 28 λ. 4605/2019 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

56 παξ. 7 ηνπ λ. 4609/2019). 

1. Οη Δπηηξνπέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

νινθιεξψλνπλ ην έξγν ηνπο εληφο ησλ θάησζη πξνζεζκηψλ: α) Όηαλ θξηηήξην αλάζεζεο 

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

νινθιεξψλεηαη εληφο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζε. β) Όηαλ 

θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

βάζεη κφλν ηεοηηκήο θαη δελ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηερληθήο πξνζθνξάο ε αμηνιφγεζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ κε ηελ απνζθξάγηζε. Αλ 

ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ πξνζθνξψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά ππνβνιήο ή 

θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξεο. γ) Όηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζε. δ) Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ. ε) Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη ζε δχν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο. ζη) Ζ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

νινθιεξψλεηαη εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηήλ ηεο 

έλζηαζεο θαη ηελ πιήξε πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Δηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ θαηά δηαθήξπμεο, ε αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ 

νινθιεξψλεηαη πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2.Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαίλεηαη επί ησλ Πξαθηηθψλ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ. 

3.Οη σο άλσ πξνζεζκίεο παξαηείλνληαη αλαιφγσο ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ 

δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ή απαηηείηαη επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. ε ζπκβάζεηο πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) 

επξψ ή ζχλζεηεο ζπκβάζεηο πνπ ν φγθνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ είλαη κεγάινο νη σο άλσ πξνζεζκίεο δχλαληαη λα παξαηείλνληαη έσο θαη ην 

εμαπιάζην ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ. 

4. Σπρφλ ππέξβαζε ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 2 δελ ζπλεπάγεηαη 

αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο  

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
96

 - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 
97

 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο
98

 θαη ηα πξσηφηππα ή 

                                                 
Πξβι. άξζξν 100 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 33, παξ. 4, πεξ. 

β ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4608/2019. 
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 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 

Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 

Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 43, παξ. 12, πεξ. α ηνπ λ.4605/2019 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 

4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 19 ηνπ λ. 

4497/2017. 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 

(Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο, φζν θαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν θαηά ην άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην 

επίθαηξν ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βεβαηψλνπλ, ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζκ. 5035/28-09-

2018 έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ' απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 

πνπ ππεβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 

5.3.1 ηνπ ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 

αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
99

 

Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη' εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α' ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
100

 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά
101

 ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, 

ή 

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή 

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 

(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο, 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 

έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

                                                 
Πξβ. άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 43 
παξ. 12 πεξ. β' ηνπ λ. 4605/2019. 
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 Πξβ. νκνίσο σο αλσηέξσ, άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. β' ηνπ 
λ. 4605/2019. 
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πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
102

. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη 

φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ 

ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ
103

 θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε 

γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ 

θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 

3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 5 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013,  

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2.θαη κφλνλ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε .
104

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ,ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 

εκέξεο
105

 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 

κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

                                                 
Πξβ. άξζξν 103 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. δ' ηνπ λ. 4605/2019. Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 
Πξβ. άξζξν 103 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 
παξ. 12 πεξ. γ' ηνπ λ. 4605/2019. 
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 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 3 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 26 ηνπ λ. 

4497/2017. 
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 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 27 ηνπ λ. 

4497/2017. 
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πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 

αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
106

 ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 

ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ 

αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο 

πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

παξάιεηςεο
107

. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
108

 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο 

θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην 

νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
109

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 

απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 

ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 

Τ.Α..  

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή 

πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ 

λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ 

πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα 

πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή 

πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο 

ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016. Καη' 

εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) 

πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη.
110 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 
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 Πξβι. άξζξν 360 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Πξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 
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 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 362 λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 19 ηεο ΤΑ αξηζκ. 56902/215 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».  
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 χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)”. 
χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 56902/215 "Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)”. 
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Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε 

απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο
111

. 

Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη 

δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο
112 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. 

Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο
113

 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ
114

. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ 

αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ
115

. 

Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε 

ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ 

απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο 

έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο. 

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο 
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 Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη ζην άξζξν 367 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Πξβι. άξζξν 365 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 

παξ. 42 ηνπ λ. 4605/2019. 
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πξνζθπγήο
116

. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά
117

. 

Σέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΠΠ, γηα ηελ θήξπμε 

αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 

έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα 

αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 

παξάιεηςε.  

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ 

θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 2.1.5. ηεο παξνχζαο, πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο 

πξνθαηαβνιήο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη 

ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.1.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
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Ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

δπζιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, φπσο 

πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412/16. 

Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη 

επηπιένλ ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Σν χςνο ηεο εγγχεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ, εθηφο 

ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη αλάινγα κε ηηο Σερληθέο απαηηήζεηο 

ηνπ Παξαηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ην ρξφλν ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεραληθψλ κεξψλ θαη ησλ ζπζζσξεπηψλ. Ζ 

ελ ιφγσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, 

χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 

δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 

2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα 

ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο 

εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη 

ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ 

ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .131 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 

ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, 

εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 

γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 

ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.
118

. ε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο 

ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά 

κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, 

ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα 

ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 

απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο 

παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
121

 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 

έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ 
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 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
119

 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221, ε 

νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017. 
120

 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ 

πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο 

ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε 

ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 
121

 βι.  Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κπνξεί λα γίλεη θαη ηκεκαηηθά κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
122

, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 

φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
123

 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)
124

 . 

δ)Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο …..% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
125

  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή 

αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν .....ηεο παξνχζαο [ε 

παξάγξαθνο απηή ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Α.Α. κε βάζε ηνπο εηδηθνχο 

φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη παξαπνκπή ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο ή 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ......απηήο] 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ: 
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 Πξβι. άξζξν 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 34 θαη 35 ηνπ 

λ. 4497/2017.  
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 Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν 

αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
124

 Πξβι Τπνπξγηθή Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 
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α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν
126

 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 

επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 

παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν 

δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - 

παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 

αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
127

 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 

6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ - 

αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη' εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη 

πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε 

ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη 

ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο β' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 

ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη 

θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4  Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο 

πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη 

εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α 

ηνπ λ. 4412/2016
128

. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο 

δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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 Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 

Πξβ. άξζξν 205Α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 24 

πεξ. α' ηνπ λ. 4605/2019. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν προμικεια κατόπιν εντολισ τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα εκατόν ογδόντα θμερϊν (180) θμερϊν από τθν 
ειδοποίθςθ του ςε τόπο και χρόνο που κα υποδεικνφονται από τθν  Υπεφκυνθ για τθν 
διαχείριςθ τθσ Σφμβαςθσ Υπθρεςία.  

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

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

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. 6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 

δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν.4412/16
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  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη 

εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ 

πιηθψλ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη πξαθηηθή δνθηκαζία. 

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ 

πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 
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 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα 

παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, 

ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, 

παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ 

ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα 

ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ 

αξκνδηφηεηεο”  
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Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

πνπ  δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί 

λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα 

δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο 

κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2.  Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ε 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο 

θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα ελεκεξψζεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο φηαλ ηα νρήκαηα είλαη έηνηκα 

γηα πνζνηηθφ θαη καθξνζθνπηθφ έιεγρν, πξαθηηθή δνθηκαζία θαη έιεγρν ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη ην φρεκα εάλ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη ην φρεκα δελ θαιχπηεη ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο θαη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο νρεκάησλ φπνπ 

απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θάπνηα κεηαζθεπή, ηφηε δηαβηβάδεη ζηνλ πξνκεζεπηή 

επηζηνιή φπνπ θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αξζνχλ. ηελ 

ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. Δθφζνλ ην φρεκα θαιχπηεη ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο ηφηε ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Σν 

πξσηφθνιιν απηφ πξσηνθνιιείηαη ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ακειιεηί θαη 

δηαβηβάδεηαη ζηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία ζα παξαδνζνχλ ηα νρήκαηα, ώζηε λα εθδώζεη 

ηηο απαξαίηεηεο εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ έθδνζε άδεηαο, 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θιπ. 

Με ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαζψο θαη φπνηαο άιιεο 

απαίηεζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε (πρ. πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο θιπ), ην 

φρεκα παξαδίδεηαη ζε ρψξν πνπ έρεη ππνδεηρζεί απφ ηελ δηαθήξπμε ή απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν ηειηθφο έιεγρνο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη 

ζπληάζζεηαη ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, κε ζπλεκκέλα φια ηα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη πρ. άδεηα θπθινθνξίαο, ηηκνιφγην πψιεζεο θιπ. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο πξσηνθνιιείηαη ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ακειιεηί. ηελ 

ζπλέρεηα δηαβηβάδεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε 

ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ 

παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη 

εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ 

επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ 

νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ 

παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 
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πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 

εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ 

ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
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ην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη ζηελ ΤΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί. 
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6.3 Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε 

άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη 

ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα 

πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη 

ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
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Ζ γεληθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

εηψλ (απφ ηελ εκέξα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο) θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ - 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (14/20,15/20, 16/20 & 19/20 

Μειεηψλ ) 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα 

απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 

ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
132

 πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε 

ιεηηνπξγία θαζ' φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε 

κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή 

εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή ζπληάζζεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη 

γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν. 

6.6 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
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Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζε θακία αλαπξνζαξκνγή δελ ππφθεηληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 

αηηία αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ην ηέινο ηεο ζπκβαηηθήο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. 
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 Άξζξν 215 ηνπ λ. 4412/2016 

Πξβι άξζξν 215 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 33 παξ. 5 ηνπ λ. 

4608/2019. 
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 Άξζξν 53 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ΓΔΔΔΊ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο (ησλ 

14/20, 15/20,  16/20 & 19/20 Μειεηψλ) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ - Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV - Σππνπνηεκέλν Έληππν Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V - Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 

ΥΈΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ΓΔΔΔΊ 

 

 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ 
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο 
μζροσ Λ ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι 
υπθρεςία ΕΕΕΡ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΡ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που 
δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

Received notice number 

Αρικμόσ ανακοίνωςθσ ςτθν ΕΕ: 

URL τθσ ΕΕ 

() 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε 
δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο). 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: 

ΔΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΛΝΑΣ 

Ωϊρα: 

Ελλάδα

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/print
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Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων^ 

Τίτλοσ: 

1.«Ρρομικεια Μθχανθμάτων Ζργου, Οχθμάτων & Συνοδευτικοφ Εξοπλιςμοφ Διμου  
Σαλαμίνασ» 

2.«Ρρομικεια απορριμματοφόρων  &  λοιπϊν     οχθμάτων  αποκομιδισ   & μεταφοράσ  
απορριμμάτων & ανακυκλϊςιμων υλικϊν» 

3.«Ρρομικεια  μικροφ  αυτοκίνθτου  ψυγείου   για  μεταφορά αδζςποτων  ηϊων» 

4.«Ρρομικεια  μικροφ  αυτοκινιτου  ψυγείου   για το ςυςςίτιο του Διμου» 

Σφντομθ περιγραφι: 

Ρρομικεια των κάτωκι οχιμάτων: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ςε €                        
(χωρίσ ΦΡΑ) 

1 
Γερανοφόρο φορτθγό &  ανατρεπόμενο 

όχθμα                                                                                     
CPV : 34142000-4 

1 125.000,00 125.000,00 

2 
Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου μφλου 

χωρθτικότθτα12m3.                                                       
CPV: 34144511-3 

1 120.967,74 120.967,74 

3 
Ψορτθγό κλειςτό τφπου VAN                             

CPV: 34100000-8 
1 12.095,00 12.095,00 

4 
Ψορτθγό κλειςτό τφπου VAN                              

CPV: 34100000-8 
1 12.095,00 12.095,00 

 

Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα^ 

Επωνυμία: ΔΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΛΝΑΣ 

Οδόσ και αρικμόσ: Λ.ΚΑΑΜΑΝΛΘ & ΑΜΜΟΩΫΣΤΟΥ 1 

Ταχ. κωδ.:18900 

Ρόλθ: ΣΑΛΑΜΛΝΑ 

Ωϊρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):  

Θλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο:  

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Αρικ. ΨΡΑ, εφόςον υπάρχει: 

Εάν δεν υπάρχει αρικμόσ ΨΡΑ, να αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 

□ Ναι □ Πχι 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



□ Ναι □ Πχι 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

□ Ναι □ Πχι □ Ανά αντικειμζνου 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V, κατά περίπτωςθ, 
και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. 

α) να αναφζρετε τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, να αναφζρετε: 

γ) Να αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

□ Ναι □ Πχι 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
προμικειασ 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ, μζςω πρόςβαςθσ 
ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ διατίκεται αυτι δωρεάν; 

□ Ναι □ Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, να αναφζρετε: 

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

□ Ναι □ Πχι 

Μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΡ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

α) Να αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτον όμιλο (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα ...): 

 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία προμικειασ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία του ςυμμετζχοντοσ ομίλου: 

Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ζνδειξθ για τθν/τισ παρτίδα/εσ για τισ οποίεσ ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά: 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 ^ 

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

Πνομα 

Επϊνυμο 

Θμερομθνία γζννθςθσ Τόποσ γζννθςθσ Οδόσ και αρικμόσ: Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Ωϊρα: 
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Θλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

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

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων^ 

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

□ Ναι □ Πχι Consortium Name 

Ραρακαλείςτε να υποβάλετε χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΡ, με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τα τμιματα Α και Β του παρόντοσ μζρουσ, κακϊσ και το μζροσ ΛΛΛ, για κάκε μία 
από τισ ςχετικζσ οντότθτεσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ φορείσ. 

Σθμειϊςετε ότι αυτό κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει κάκε τεχνικό προςωπικό ι τεχνικό 
φορζα, είτε ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ 
για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό 
προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να καλζςει για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα ι τισ ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται 
ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςτε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τα 
μζρθ IV και V για κάκε μία από τισ ςχετικζσ οντότθτεσ. 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ^ 

(Το τμιμα ςυμπλθρϊνεται μόνο αν οι πλθροφορίεσ αυτζσ ηθτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα). 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

□ Ναι □ Πχι 

Εάν ναι και ςτο μζτρο που είναι γνωςτοί, παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων: 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ επιπλζον 
των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτο μζροσ Λ, να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα τμιματα Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ 
III για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων). 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ ^ 

Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 
αποκλειςμοφ 

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ > 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ 
κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί 
να ιςχφει; Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008, ς. 42). 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

Αιτιολογία 

Ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ. 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») □ Ναι 

□ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι 
μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Διαφκορά > 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για διαφκορά με 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1 και ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (του 
ανακζτοντα φορζα) ι του οικονομικοφ φορζα. 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ Αιτιολογία 

Ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ. 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») □ Ναι □ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Απάτθ > 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για απάτθ με 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48). 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ Αιτιολογία 

Ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ. 
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Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») □ Ναι □ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ > 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για τρομοκρατικά 
εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ με καταδικαςτικι 
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 
και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 
εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

Αιτιολογία 

Ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ. 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») □ Ναι □ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

 Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ > 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ με 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15). 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

Αιτιολογία 

Ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ. 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») □ Ναι □ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 
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Κωδικόσ 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων > 

Υπάρχει τελεςίδικθ απόφαςθ εισ βάροσ του ίδιου του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για παιδικι εργαςία και 
άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων με καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει; Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και 
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1). 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

Αιτιολογία 

Ο οποίοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ. 

Ζχετε λάβει μζτρα για να αποδείξετε τθν αξιοπιςτία ςασ («αυτοκάκαρςθ») □ Ναι □ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

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

Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 
αποκλειςμοφ Καταβολι φόρων > 

Ραρζβθ ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Οικεία χϊρα ι κράτοσ -- 

μζλοσ 

Ενεχόμενο ποςό   

Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ; □ Ναι □ Πχι Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι 
διοικθτικι 

 

απόφαςθ, θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; □ Ναι □ Πχι 

Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 

Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν 

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

□ Ναι □ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 
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Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ > 

Ραραβίαςε ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ 
μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ; 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Οικεία χϊρα ι κράτοσ -- 

μζλοσ 

Ενεχόμενο ποςό   

Θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με άλλα μζςα εκτόσ από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ; □ Ναι □ Πχι 

Εάν θ παράβαςθ υποχρεϊςεων ζχει αποδειχκεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ, θ εν 
λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; □ Ναι □ Πχι 

Να αναφερκεί θ θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 

Ρεριγράψτε ποιά μζςα χρθςιμοποιικθκαν 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; □ Ναι □ Πχι 

Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

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

Στο άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι 
αποκλειςμοφ Ρτϊχευςθ > 

Ζχει κθρφξει ο οικονομικόσ φορζασ πτϊχευςθ; 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των 
οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Κατάςταςθ ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ, δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ > 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ τθσ πτϊχευςθσ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και 
κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 
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Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των 
οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Ρεριουςιακά ςτοιχεία υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι > 

Είναι τα περιουςιακά ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από δικαςτιριο; 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των 
οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων > 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των 
οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Δ: Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ V 

Λςχφουν οι αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ που ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα V 

Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια 
επιλογισ 

Εγγραφι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο > 

Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοδοτικι επάρκεια V 

Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 3 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια 
επιλογισ 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα V 

Στο άρκρο 58 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια 
επιλογισ 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ V 

Στο άρκρο 62 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ορίηονται τα ακόλουκα κριτιρια 
επιλογισ 

Λιξθ 

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίωνν 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρλθροί τα εφαρμοςτζα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι τουσ κανόνεσ, ϊςτε να 
περιορίηεται ο αρικμόσ των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Σε περίπτωςθ που απαιτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι άλλεσ μορφζσ αποδεικτικϊν 
εγγράφων, να αναφζρετε για κάκε ζνα αν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: > 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το κακζνα: 

Θ απάντθςι ςασ □ Ναι □ Πχι Ραρακαλείςτε να τα περιγράψετε 

Οι εν λόγω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε θλεκτρονικι μορφι; □ Ναι □ Πχι 

URL 

Κωδικόσ 

Μζροσ V!: Τελικζσ δθλϊςεισν 

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

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

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει 
τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 
ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 

β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 
παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Λ, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Ρρομικειασ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Τόποσ 
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Υπογραφι 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ-Σερληθέο πξνδηαγξαθέο- 
Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 
ΣΜΖΜΑ 1 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΠ&Κ 

Σαρ. Γ/λζε: Λ Καξακαλιή 

&Ακκνρψζηνπ 1 Σαρ. Κσδ.  189-00 

Σει    2102027392 

Ηζηνζειίδα:  http://www salamina.gr 

 

 

 

  Αξηζ. Μειέηεο: 19/2020 

 

Σίηινο:   «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ 

έξγνπ, νρεκάησλ & ζπλνδεπηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο »  

 

Πξνυπνινγηζκφο: 155.000,00€ κε ΦΠΑ 

 

ΚΑ: 64-7131.001 

CPV: 34142000-4 (Γεξαλνθφξα 

θνξηεγά &    

                                αλαηξεπφκελα 

νρήκαηα) 

 

 

 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

  

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ :   «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ & 

ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο »  θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

πξνκήζεηα ελφο (1) θαηλνχξγηνπ νρήκαηνο κε αλαηξεπφκελε θηβσηάκαμα κεηαθνξάο 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, θιαδηψλ, κπαδψλ, ρσκάησλ θ.ι.π. κε γεξαλφ θαη αξπάγε γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά νη παξερφκελεο ππεξεζίεο  απηνχ 

ηνπ επηπέδνπ, πξνο ηνπο δεκφηεο θαζψο ε  ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζηφινπ γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηεπζχλζεσο Πεξηβάιινληνο 

Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ παιαηφηεηα ησλ νρεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ επηθέξεη: 

 Δπηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζπληήξεζεο    

 Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηα ζπλεξγεία   . 

 Αχμεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ειέγρσλ θαη πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπληήξεζεο . 

 Αχμεζε  θαηαλάισζεο θαπζίκνπ  

 εκαληηθή αχμεζε εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ   

 εκαληηθφηαηε αχμεζε εθπνκπήο κηθξνζσκαηηδίσλ κεγαιχηεξσλ ησλ 10PM   

 εκαληηθή αχμεζε εθπνκπήο ζνξχβνπ    

 Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη κεηαθίλεζεο  . 

 Γπζθνιία  εμεχξεζεο  αληαιιαθηηθψλ. 
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  Έιιεηςε  ζπζηεκάησλ αζθαιείαο   

 Υακειή πνηφηεηα εξγαζίαοο. 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ   ε  ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα  είλαη  επηβεβιεκέλε 

θαη αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο  θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ. 

Με ηελ πξνκήζεηα απηή, ν Γήκνο πξφθεηηαη  λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Πξνκήζεηα ελφο 

(1) θαηλνχξγηνπ νρήκαηνο κε αλαηξεπφκελε θηβσηάκαμα κεηαθνξάο νγθσδψλ 

αληηθεηκέλσλ, θιαδηψλ, κπαδψλ, ρσκάησλ θ.ι.π. κε γεξαλφ θαη αξπάγε. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ παξνχζα κειέηε παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη επί κέξνπο εηδηθέο ζπγγξαθέο 

ππνρξεψζεσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) θαη ηα θξηηήξηα Βαζκνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ. 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη  ζην 

πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (155.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, ζα πινπνηεζεί κε  Αλνηθηφ  Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ. 

 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 

46 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

47 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

48 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

49 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

50 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

51 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό 

πλέδξην» 

52 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 

53 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

54 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 
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55 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ 

56 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

57 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

58 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

59 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

60 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

61 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

62 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

63 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

         - ηελ απφθαζε κε αξ. πξση.: 83448/22.11.2019  ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΖΜΩΝ απφ 

ην πξφγξακκα     

           «Φηιφδεκνο ΗΗ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

ε πξνζηαζία     

             πεξηβάιινληνο» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ 

νρεκάησλ     

              απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» 

 

64 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
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ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΠ&Κ 

Σαρ. Γ/λζε: Λ Καξακαλιή 

&Ακκνρψζηνπ 1 Σαρ. Κσδ.  189-00 

Σει    2102027392 

Ηζηνζειίδα:  http://www salamina.gr 
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ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

 

 

Α.  ΔΗΑΓΩΓΖ 

θνπφο 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο  γηα 

ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) αλαηξεπφκελνπ νρήκαηνο κε γεξαλφ θαη αξπάγε.  

 

Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, ε 

ηπρφλ χπαξμε απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε 

αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε + 5% ηεο αλαθεξφκελεο 

ηηκήο. 

 

Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

1). Γεληθέο απαηηήζεηο  

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα (ηφζν ην απηνθίλεην πιαίζην φζν θαη ε ππεξθαηαζθεπή) λα 

είλαη απνιχησο θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο. 

 

Να δνζνχλ ηερληθά θπιιάδηα/prospectus, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή 

ζηελ Αγγιηθή, ησλ πξνζθεξφκελσλ πιαηζίσλ ησλ νρεκάησλ, φπνπ ζα θαίλνληαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. 

 

2)  Πιαίζην νρήκαηνο   

Σν φρεκα λα απνηειείηαη απφ απηνθίλεην πιαίζην θαηάιιειν γηα θαηαζθεπή 

αλαηξεπφκελνπ ηχπνπ. 

 

Ο ηχπνο πιαηζίνπ νρήκαηνο ζα είλαη 4x2. 
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Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12tn. Σν νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν 

θνξηίν πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο, φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα 

νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο απφ φκνην θαηάινγν ή  πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο. 

 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην ην δπλαηφ θαηά ηε θφξησζε 

θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ 

αξηζκφ γεθπξψλ, έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% 

κεγαιχηεξν ηνπ αλψηεξνπ επηηξεπφκελνπ.  Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο. 

 

Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη κηθξφηεξεο δπλαηέο, γηα ηελ θαιχηεξε επειημία ηνπ νρήκαηνο.  

Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξφβνινη θ.ι.π., ζα ηθαλνπνηνχλ 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία 

πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο. 

 

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα: 

-Δθεδξηθφ ηξνρφ πιήξε, ηνπνζεηεκέλν ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Σαρνγξάθν 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα 

σο θαη ερεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ εξγαηψλ κε ηνλ νδεγφ. 

 

Θα θέξεη εκπξφζζην πξνθπιαθηήξα. Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ 

νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο 

ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

Με ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δνζνχλ 

απαξαίηεηα θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν ζαθή θαη ππεχζπλν ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία 

θαη πιεξνθνξίεο: 

 

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηχπνο  

 Μεηαμφλην 

 Μέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην χςνο (ρσξίο θνξηίν) 

 Βάξε πιαηζίνπ  

 Αλψηαην επηηξεπφκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηφ βάξνο (GROSSWEIGHT) 

 Ίδην (λεθξφ) βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνχ. 

 Σν θαζαξφ σθέιηκν θνξηίν 

 Ζ ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ άμνλα. 
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3) Κηλεηήξαο  

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο 

ζε θπθινθνξία ηχπνπο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, DIESEL, 4/ρξνλνο 

6/θχιηλδξνο, πδξφςπθηνο απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, 

κεγάιεο θπθινθνξίαο. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη πεξίπνπ 250Hp θαη 

ξνπήο ηνπιάρηζηνλ 1050 Nm. Θα δηαζέηεη ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo). Ο 

θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη 6.800 cc-7.200 cc γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

Να δνζνχλ νη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο, θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ (επίζεκα δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηή), θαζψο θαη 

νη θακπχιεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ. Δίλαη επηζπκεηφ ε ξνπή ζηξέςεο λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πςειφηεξε ζηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα παξακέλεη 

επίπεδε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ εχξνο ζηξνθψλ. 

 

Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη θαηαθφξπθα, πίζσ απφ ηελ θακπίλα κε 

κνλσκέλε ζσιήλα εμάηκηζεο θαη εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνχ ηεο βξνρήο. 

 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην ζα δηαζέηεη 

δεπηεξεχνλ ζχζηεκα πέδεζεο «κεραλφθξελν»  ην νπνίν ζα ππνβνεζά  ην θπξίσο 

ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. Με ην ζχζηεκα απηφ ζα απμάλεηαη ε αζθάιεηα θαηά 

ηελ νδήγεζε ζε θεθιηκέλν έδαθνο θαη ζα βειηηψλεηαη ν έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο κε 

πιήξεο θνξηίν. 

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη:  

 Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

 Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο, ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

 Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

 Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο).  

 Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο.  

 

4) χζηεκα κεηάδνζεο 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθφ θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη (1) νπηζζνπνξείαο. 

 

Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη κνλφο, μεξνχ ηχπνπ. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δελ ζα πεξηέρεη 

ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα 

γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ εκηαμνλίσλ. 

 

Σν δηαθνξηθφ ζα πξέπεη λα είλαη αλαιφγνπ θαηαζθεπήο ψζηε ην φρεκα λα είλαη ηθαλφ 

λα  κε πιήξεο θνξηίν ζε δξφκν κε θιίζε 15% θαη ζπληειεζηή ηξηβήο 0,60 θαη ζα 

πεξηιακβάλεη δηάηαμε θιεηδψκαηνο  ηνπ δηαθνξηθνχ ζηνλ πίζσ άμνλα, γηα πςειή 

πξφζθπζε θαηά ηελ εθθίλεζε ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (π.ρ. νιηζζεξφ ππέδαθνο, 

ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο νδνζηξψκαηνο θιπ.) κε απνηέιεζκα ηελ πςειή νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη θπθινθνξηθά αζθάιεηα θαηά ηηο δηαδξνκέο ζε κε 

αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο. 

 

5) χζηεκα πέδεζεο 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο κε αέξα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζέηεη 

ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο (A.B.S ),ζχζηεκα θαηαλνκήο πίεζεο πέδεζεο αλάινγα 
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κε ην θνξηίν, ζηνλ πίζσ άμνλα θαη EBS (Electronic Brakeforce System) ή άιιν 

ηζνδχλακν ζχζηεκα. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ 

ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP). 

 

To θνξηεγφ πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, 

δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο). 

Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  Σν ρεηξφθξελν ζα ιεηηνπξγεί κε ειαηεξησηφ 

θχιηλδξν θνξηίνπ θαη ζα επελεξγεί ζηνπο πίζσ ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε 

βιάβεο ζην ζχζηεκα (απψιεηα πίεζεο αέξα) ηφηε ην φρεκα ζα αθηλεηνπνηείηαη. Σν 

πιηθφ ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο 

ην πεξηβάιινλ. 

 

6) χζηεκα δηεχζπλζεο 

Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή 

ππνβνήζεζε  ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε 

θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα 

είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

 

7) Άμνλεο – αλαξηήζεηο 

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αμφλσλ. Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο  ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα 

ζα είλαη  ραιχβδηλεο ή κε αεξφζνπζηεο (airsuspension) ή ζπλδπαζκφ απηψλ. Να δνζεί ν 

ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ.  

 

Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο 

θίλεζεο.  

 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα θαηλνχξγηα (αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο 

αεξνζάιακν (tubeless), πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο ETRTO. 

 

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, 

εξγαιείσλ, αλπςσηηθνχ θάδσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, 

αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 

ηξνπνπνίεζε απηήο). 

 

8) Κακπίλα νδήγεζεο 

Ζ θακπίλα ζα είλαη αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ θαη ζα εδξάδεηαη επί ηνπ πιαηζίνπ κέζσ 

αληηδνλεηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα δηαζέηεη πλεπκαηηθή αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη 

ζα πξνζθέξεη άλεζε ζηνλ νδεγφ ράξε, κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ 

ζεκείσλ. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη  ζέζε γηα ηνλ νδεγφ θαη ζπλνδεγφ. 

Θα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα 

απφ γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, ζεξκηθή κφλσζε κε 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθνχο παινθαζαξηζηήξεο, δχν 

ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, 

ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκέλνπ 

θξέζθνπ αέξα, aircondition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία 

πνπ ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. 

Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή 

ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο. 

 

9) Υξσκαηηζκφο 

Δμσηεξηθά ην φρεκα λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ  ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη 

αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα 

πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη 

απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο 

επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη   θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

 

10) ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ  

 

10.1 Κηβσηάκαμα 

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη κε πδξαπιηθή αλαηξνπή εμ νινθιήξνπ κεηαιιηθή θαη ζα 

ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ νρήκαηνο κέζσ ςεπδνπιαηζίνπ. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη 

εληζρπκέλε γηαηί ην απηνθίλεην ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κπαδψλ. 

Οη δηαζηάζεηο ηεο θηβσηάκαμαο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ηε 

λνκνζεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Σν πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ηνπ παηψκαηνο ηεο θηβσηάκαμαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 mm. 

Σν πάησκα ηεο θηβσηακάμαο ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε δνθνχο απφ ηηο νπνίνπο νη δχν ζα 

είλαη θαηάιιειεο δηαηνκήο UNP θαη νη ππφινηπεο δηαηνκήο ΗPN 80 ηνπνζεηεκέλνη αλά 

δηαζηήκαηα ησλ 250 - 300 mm. 

Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηεο θηβσηάκαμαο ζα έρνπλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο. 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4 mm, ζα θέξνπλ γηα ελίζρπζε 

θαηαθφξπθεο δνθνχο απφ ζηξαληδαξηζηφ ραιπβδνέιαζκα ειεθηξνζπγθνιιεκέλνπο 

πάλσ ζ΄ απηά, πάρνπο 4 mm κε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ηνπνζεηεκέλνπο αλά 500-600 

mm πεξίπνπ. 

Σν ζχζηεκα ηεο πδξαπιηθήο αλαηξνπήο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο κε αζθάιεηα πέξα 

απφ ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ βάξνπο ηεο θηβσηάκαμαο 

θαηά 30% ηνπιάρηζηνλ. 

Όιεο νη απαξαίηεηεο ζπγθνιιήζεηο ζηελ θηβσηάκαμα ζα απνηεινχληαη απφ πιήξεηο 

ξαθέο ζε νιφθιεξν ην κήθνο. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο ππεξθαηαζθεπήο λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε γηα ηε κέζνδν ζπγθφιιεζεο θαη ηνλ ζπγθνιιεηή ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ISO 15614-1. Να πξνζθνκηζηεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο. 
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10.2 Οπίζζηα Θχξα 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 4 mm κε εληζρπηηθέο λεπξψζεηο 

εθ κνξθνζίδεξνπ πάρνπο 5 mm. Θα ζπλδέεηαη κε ην πάησκα ηεο θηβσηάκαμαο κε ηε 

βνήζεηα εηδηθψλ κεληεζέδσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηελ πφξηα λα αλνίγεη θαη απφ ην πάλσ 

θαη απφ ην θάησ κέξνο θαη επίζεο λα δηπιψλεη ζην πιάη. Θα ζπγθξαηείηαη ζηελ 

νξηδφληηα ζέζε κέζσ αιπζίδσλ. Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηεο ζχξαο ζα γίλεηαη κε ηελ 

βνήζεηα θιείζηξσλ ηα νπνία ζα ειέγρνληαη ειεθηξνπλεπκαηηθά κέζσ δηαθφπηε πνπ ζα 

βξίζθεηαη εληφο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ. 

 

10.3 Τδξαπιηθφ χζηεκα 

Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ: 

 δχν αλπςσηηθά έκβνια 

 αληιία ιαδηνχ εκβνινθφξα, ηχπνπ ινμνχ άμνλα, θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο 

(πίεζε 300 bar θαη παξνρή 60 l/min ηνπιάρηζηνλ) 

 δνρείν ιαδηνχ 

 βαιβίδα αλαηξνπήο 

 ηεξκαηηθή βαιβίδα 

 ρεηξηζηήξην αλαηξνπήο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο. 

H αλαηξνπή ηεο θηβσηάκαμαο ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ δχν πδξαπιηθψλ εκβφισλ 

θαη ςαιηδηνχ. Ζ πδξαπιηθή αληιία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα παίξλεη θίλεζε απφ ην Ρ.Σ.Ο ηνπ 

απηνθηλήηνπ. ην πδξαπιηθφ θχθισκα ζα πεξηιακβάλεηαη αθφκε ην δνρείν ειαίνπ κε 

ηηο ζσιελψζεηο, θαζψο θαη ε βαιβίδα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή απφηνκεο θαζφδνπ 

ηεο θηβσηάκαμαο, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ιαδηνχ. Σν ρεηξηζηήξην ηεο πδξαπιηθήο 

αλαηξνπήο ζα είλαη εληφο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ. Ζ ζέζε ησλ θιαο θαη ησλ 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη απφ ηε απιή 

πξφζθξνπζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξνο ηα φπηζζελ. Όιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζα νδεχνπλ αζθαιψο, δελ ζα είλαη εθηεζεηκέλεο θαη παξάιιεια ζα είλαη 

επρεξήο ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 

10.4 Βαθή 

Πξηλ απφ ηε βαθή ζα γίλεη θαζαξηζκφο κε ακκνβνιή φισλ ησλ κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ 

ηεο θηβσηάκαμαο. ηε ζπλέρεηα αζηάξσκα κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ θαη 

βαθή κε ηειηθφ ρξψκα αθξπιηθήο πνιπνπξεζάλεο ζε ιεπθή απφρξσζε. Οη επηγξαθέο 

πνπ ζα θέξεη ην φρεκα ζα νξηζζνχλ θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ Γήκνπ. 

 

10.5 Γεξαλφο θαη αξπάγε 

Σν πξνζθεξφκελν φρεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πιήξε πδξαπιηθφ γεξαλφ κε νλνκαζηηθή 

αλπςσηηθή ηθαλφηεηα πεξίπνπ 5,4 tnm. Ο γεξαλφο ζα δηαζέηεη κπνχκα κε αξζξψζεηο 

θαη  πδξαπιηθέο πξνεθηάζεηο κε μερσξηζηνχο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο, πιήξεο ζχζηεκα 

αζθαιείαο γηα ηελ ππεξθφξησζε, αλεμάξηεηεο βαιβίδεο ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο 

θπιίλδξνπο γηα ηελ πεξίπησζε ζξαχζεο ζσιήλα, ζχζηεκα ειέγρνπ ζηαζεξφηεηαο κε 

αηζζεηήξεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κφλν αλ είλαη πιήξσο 

ζηαζεξνπνηεκέλνο, ζχζηεκα αθηλεηνπνηήζεσο θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο 

επηηξεπφκελεο ξνπήο, πεξηζηξνθή ηνπιάρηζηνλ 390
ν
, κεραληθά επεθηεηλφκελνπο 

ζηαζεξνπνηεηέο, άγθηζηξν θνξηίσλ κε αζθάιεηα θαηάιιειεο ηθαλφηεηαο θαη γεληθά φιν 

ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ελφο ζχγρξνλνπ κεραλήκαηνο. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.  

Δπίζεο, ζα θέξεη αξπάγε ηχπνπ πνιχπνδα κε 5 λχρηα, θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο κε 

πδξαπιηθφ ξφηνξα (πεξηζηξνθή).  
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11) Λεηηνπξγηθφηεηα, Απνδνηηθφηεηα, Αζθάιεηα 

Ζ ππεξθαηαζθεπή  ζα παξέρεη ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ρεηξηζηψλ αιιά 

θαη ησλ πνιηηψλ. Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία 

ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο: 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 

 Αζθάιεηαο κεραλψλ – ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

2006/42 (ελζσκάησζε κε ην Π.Γ.57/2010, ΦΔΚ 97 η. Α‟/25-6-2010). 

Θα έρεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.K. θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο 

πξνβνιείο (θαη γηα νπηζζνπνξεία), θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, έλα (1) 

πεξηζηξεθφκελν θάξν πνξηνθαιί ρξψκαηνο θαη εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο 

θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο.  

Όια ηα ρεηξηζηήξηα ζα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα. Να πεξηγξαθνχλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

Όιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξέπεη λα νδεχνπλ κε αζθάιεηα 

(ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηεγαλνχο αγσγνχο) θαη λα κελ είλαη εθηεζεηκέλεο, ελψ παξάιιεια 

λα είλαη επρεξήο ε επίζθεςε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε δηαλνίμεσο 

νπψλ ζην φρεκα. 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή 

πηλαθίδα, φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, ηχπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκφ ζεηξάο, θ.ιπ.. 

Θα ππάξρεη πξφιεςε γηα ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

θαη θάζε εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

12) Πνηφηεηα, Καηαιιειφηεηα θαη Αμηνπηζηία 

Με ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

 Αληίγξαθν δήισζεο ζπκκφξθσζεο (CE) γηα φιε ηελ ππεξθαηαζθεπή, ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα (ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). 

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008, 

14001:2004 θαη OHSAS 18001:2007 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο αλαηξεπφκελεο 

ππεξθαηαζθεπήο γηα ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, εκπνξία, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ππεξθαηαζθεπψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ εηδηθήο ρξήζεο παξφκνησλ κε ην ππφ 

πξνκήζεηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο δελ είλαη ν ίδηνο ν 

θαηαζθεπαζηήο, λα πξνζθνκηζηνχλ επηπιένλ θαη γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν 

αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008, 

14001:2004 θαη OHSAS 18001:2007 γηα εκπνξία, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

ππεξθαηαζθεπψλ. 

Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. 

(Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε 

δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation) θαη κέινο ηεο αλαηηζηνηρεο 

ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Μ.L.A.). 

 Άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο δηπισκαηνχρνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ, 

εγγεγξακκέλνπ ζην ΣΔΔ, ν νπνίνο ζα είλαη απαζρνιείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη ζα επηβιέςεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο επί ηνπ πιαηζίνπ. Να πξνζθνκηζηεί θαη ζεσξεκέλε Καηάζηαζε 

Πξνζσπηθνχ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε επάξθεηα ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ήηνη 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο θαη έλαο κεραλνιφγνο κεραληθφο 

Α.Δ.Η..  

 Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηνχ (π.ρ. πιαίζην ή 
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γεξαλφο), ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηνπ 

αληηπξνζψπνπ απηνχ ζηελ Διιάδα φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο απηήο ζην δηαγσληδφκελν.  

 Να θαηαηεζεί άδεηα ζπλεξγείνπ ηνπ πξνζθέξνληνο, εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

αδεηνδνηεκέλνπ γηα ηε ζπληήξεζε ππεξθαηαζθεπψλ/ακαμσκάησλ, ην νπνίν λα 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε έσο 30 km απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. Σν ελ ιφγσ 

ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001, ISO 14001 θαη 

OHSAS 18001 γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά.  

 

 

13) Σερληθή Τπνζηήξημε, Δκπεηξία, Δηδίθεπζε 

Πξνο απφδεημε ηεο ηερληθήο επάξθεηαο ν πξνκεζεπηήο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ νθείιεη λα 

θαηαζέζεη: 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ γηα ην πιήξεο 

φρεκα (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ 

δήκνπ, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, 

κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ)  

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηεο ππεξθαηαζθεπήο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service 

ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εληφο ηεο εγγχεζεο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ 

ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ 

εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε, κε ην δηάζηεκα 

παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ λα είλαη κηθξφηεξν απφ 5 

εκέξεο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ ζα ηπγράλεη ν δήκνο επί ησλ εθάζηνηε θάζε θνξά 

επίζεκσλ ηηκνθαηαιφγσλ ζε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο. 

 

14) Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

νδεγψλ ηνπ Γήκνπ ζην ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 

Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά 

κέζα θ.ιπ.). 

 

15) Παξάδνζε 

Ζ ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ δήκνπ κε ηα έμνδα λα 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Ο ρξφλνο  παξάδνζεο   δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ εθαηφλ πελήληα (150) 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε. 

 

Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δηαζέηεη ην φρεκα επηπιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ, 

λα αλαγξαθεί γηα λα αμηνινγεζεί.  
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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΠ&Κ 

Σαρ. Γ/λζε: Λ Καξακαλιή &Ακκνρψζηνπ 

1 Σαρ. Κσδ.  189-00 

Σει    2102027392 

Ηζηνζειίδα:  http://www salamina.gr 

 

 

  Αξηζ. Μειέηεο: 19/2020 

 

Σίηινο:   «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, 

νρεκάησλ & ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ αιακίλαο »  

 

Πξνυπνινγηζκφο: 155.000,00€ κε ΦΠΑ 

 

ΚΑ: 64-7131.001 

CPV: 34142000-4 (Γεξαλνθφξα θνξηεγά &    

                                  αλαηξεπφκελα νρήκαηα) 

 

 

  

 

 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε εθαηφ πελήληα πέληε 

ρηιηάδεο επξψ (155.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% ην νπνίν απνηειεί  

ην ζπλνιηθφ πνζφ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ & 

ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο »  

 

Αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ν θάησζη : 

 

ΔΗΓΟ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Αλνηθηφ θνξηεγφ κε αλαηξεπφκελε θαξφηζα κε 

γεξαλφ θαη αξπάγε 
125.000,00 1 125.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 30.000,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 155.000,00 

 

Οη πνζφηεηεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.  
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ΣΜΖΜΑ 2 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΠ&Κ 

Σαρ. Γ/λζε: Λ Καξακαλιή 

&Ακκνρψζηνπ 1 Σαρ. Κσδ.  189-00 

Σει    2102027392 

E-mail: dp@dsalaminas.gr 

Ηζηνζειίδα:  http://www salamina.gr 

 

 

 

  Αξηζ. Μειέηεο: 14/2020 

 

Σίηινο:   «Πξνκήζεηα  

απνξξηκκαηνθφξσλ & ινηπψλ 

νρεκάησλ απνθνκηδήο & κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ & αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ»  
 

Πξνυπνινγηζκφο: 150.000,00€ 

 

ΚΑ: 64-7131.002 

 

 

 

 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

  

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθφξσλ & ινηπψλ νρεκάησλ 

απνθνκηδήο & κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ & αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ηχπνπ κχινπ 

ρσξεηηθφηεηαο 12m3 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο  απηνχ ηνπ επηπέδνπ, πξνο ηνπο δεκφηεο θαζψο ε  ελίζρπζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζηφινπ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Γηεπζχλζεσο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ παιαηφηεηα ησλ νρεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ επηθέξεη: 

 Δπηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζπληήξεζεο    

 Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηα ζπλεξγεία   . 

 Αχμεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ειέγρσλ θαη πεξηζζφηεξε ελαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπληήξεζεο . 

 Αχμεζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ  

 εκαληηθή αχμεζε εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ   

 εκαληηθφηαηε αχμεζε εθπνκπήο κηθξνζσκαηηδίσλ κεγαιχηεξσλ ησλ 10PM   

 εκαληηθή αχμεζε εθπνκπήο ζνξχβνπ    

 Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη κεηαθίλεζεο  . 

 Γπζθνιία εμεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ. 

  Έιιεηςε  ζπζηεκάησλ αζθαιείαο   

 Υακειή πνηφηεηα εξγαζίαο. 
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Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ   ε  ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα  είλαη  επηβεβιεκέλε 

θαη αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο  θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ. 

Με ηελ πξνκήζεηα απηή, ν Γήκνο πξφθεηηαη  λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ Πξνκήζεηα ελφο 

(1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ηχπνπ κχινπ ρσξεηηθφηεηαο 12m3. Δηδηθφηεξα, 

ζηελ παξνχζα κειέηε παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη επί κέξνπο εηδηθέο ζπγγξαθέο 

ππνρξεψζεσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) - ηα Φχιια πκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα Βαζκνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη  ζην 

πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο επξψ (150.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24% 
Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, ζα πινπνηεζεί κε  Αλνηθηφ  Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ. 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 

65 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

66 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

67 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

68 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

69 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

70 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό 

πλέδξην» 

71 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 

72 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

73 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

74 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ 

75 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
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76 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

77 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

78 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

79 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

80 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

81 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

82 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

        - ηελ απφθαζε κε αξ. πξση.: 83448/22.11.2019  ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΖΜΩΝ απφ ην 

πξφγξακκα     

           «Φηιφδεκνο ΗΗ»  ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη 

ε πξνζηαζία     

             πεξηβάιινληνο» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ινηπψλ 

νρεκάησλ     

             απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ» 

 

83 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΠ&Κ 

Σαρ. Γ/λζε: Λ Καξακαλιή 

&Ακκνρψζηνπ 1 Σαρ. Κσδ.  189-00 

Σει    2102027392 

E-mail: dp@dsalaminas.gr 

Ηζηνζειίδα:  http://www salamina.gr 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α.  ΔΗΑΓΧΓΖ 

θνπφο 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο  γηα 

ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ ηχπνπ κχινπ 

12 θπβηθψλ κέηξσλ κε ζχζηεκα αλχςσζεο θάδσλ.  

Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, ε 

ηπρφλ χπαξμε απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε 

αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε + 10% ηεο αλαθεξφκελεο 

ηηκήο. 

 

Β. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

1). Γεληθέο απαηηήζεηο   

Σα πξνζθεξφκελα νρήκαηα (ηφζν ην απηνθίλεην πιαίζην φζν θαη ε ππεξθαηαζθεπή) λα 

είλαη απνιχησο θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο. 

Να δνζνχλ ηερληθά θπιιάδηα/prospectus, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή 

ζηελ Αγγιηθή, ησλ πξνζθεξφκελσλ πιαηζίσλ ησλ νρεκάησλ, φπνπ ζα θαίλνληαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. 

2)  Πιαίζην νρήκαηνο   

Σν απνξξηκκαηνθφξν φρεκα λα απνηειείηαη απφ απηνθίλεην πιαίζην θαηάιιειν γηα 

θαηαζθεπή απνξξηκκαηνθφξνπ (απνθνκηδή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ). 

Ο ηχπνο πιαηζίνπ νρήκαηνο ζα είλαη 4x2. 

 

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη πεξίπνπ 16tn. Σν νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν 

πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ  ή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο , φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα 

νδήγεζεο, ην δε βάξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ απφ 

φκνην θαηάινγν ή  πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην ην δπλαηφ θαηά ηε θφξησζε 

θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ 

αξηζκφ γεθπξψλ, έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% 

κεγαιχηεξν ηνπ αλψηεξνπ επηηξεπνκέλνπ.  Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο 

To σθέιηκν θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ απαηηνχκελνπ, γηα 

ηελ κεηαθνξά ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ βάξνπο 450kgr/m
3
 ηνπιάρηζηνλ αλάινγα 
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κε ηελ ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ππνβιεζεί απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο αλαιπηηθή κειέηε θαηαλνκήο θνξηίσλ . 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πιαηζίνπ νρήκαηνο ζε σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ ζα είλαη  

ηνπιάρηζηνλ 5,4tn αλάινγα κε ηελ ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ.  Ωο σθέιηκν θνξηίν 

ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ 

επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

θακπίλα νδήγεζεο, ην πξνζσπηθφ (νδεγφο θαη δπν εξγάηεο), ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, 

ηνπ ιηπαληηθνχ ειαίνπ, ηνπ λεξνχ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή 

απνξξηκκάησλ ππεξθαηαζθεπή κε ην κεραληζκφ αλχςσζεο θάδσλ θαη φιε γεληθά ε 

εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο). 

Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξφβνινη θ.ι.π., ζα ηθαλνπνηνχλ 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία 

πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο. 

Με ην απηνθίλεην ζα παξαδνζνχλ θαη ηα πην θάησ παξειθφκελα : 

-Δθεδξηθφ ηξνρφ πιήξε, ηνπνζεηεκέλν ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

-εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο. 

-Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ 

-Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

-Σξίγσλν βιαβψλ 

-Σαρνγξάθν 

-Βηβιία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

-Βηβιίν αληαιιαθηηθψλ. 

α θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα σο 

θαη ερεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ εξγαηψλ κε ηνλ νδεγφ. 

Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε 

ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο 

Με ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δνζνχλ 

απαξαίηεηα θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν ζαθή θαη ππεχζπλν ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία 

θαη πιεξνθνξίεο: 

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηχπνο  

 Μεηαμφλην 

 Μέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην χςνο (ρσξίο θνξηίν) 

 Βάξε πιαηζίνπ  

 Αλψηαην επηηξεπφκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηφ βάξνο (GROSS WEIGHT) 

 Ίδην (λεθξφ) βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνχ. 

 Σν θαζαξφ σθέιηκν θνξηίν 

 Ζ ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ άμνλα. 

3) Κηλεηήξαο  

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο 

ζε θπθινθνξία ηχπνπο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, DIESEL, 4/ρξνλνο  

6/θχιηλδξνο, πδξφςπθηνο απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, 

κεγάιεο θπθινθνξίαο. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη πεξίπνπ 230Hp θαη 

ξνπήο ηνπιάρηζηνλ 900Nm. Θα δηαζέηεη   ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo). Ο 

θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη πεξίπνπ 6.400 cc γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Να δνζνχλ νη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο, θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ (επίζεκα δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηή), θαζψο θαη 

νη θακπχιεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ. Δίλαη επηζπκεηφ ε ξνπή ζηξέςεο λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πςειφηεξε ζηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα παξακέλεη 

επίπεδε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ εχξνο ζηξνθψλ. 

Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη θαηαθφξπθα, πίζσ απφ ηελ θακπίλα κε 

κνλσκέλε ζσιήλα εμάηκηζεο θαη εμαγσγή πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν λεξνχ ηεο βξνρήο. 

Ο θηλεηήξαο κε ηνλ νπνίν ζα εμνπιίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πιαίζην ζα δηαζέηεη 

δεπηεξεχνλ ζχζηεκα πέδεζεο «κεραλφθξελν»  ην νπνίν ζα ππνβνεζά  ην θπξίσο 

ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο. Με ην ζχζηεκα απηφ ζα απμάλεηαη ε αζθάιεηα θαηά 

ηελ νδήγεζε ζε θεθιηκέλν έδαθνο θαη ζα βειηηψλεηαη ν έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο κε 

πιήξεο θνξηίν. 

Να δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ήηνη: . 

 Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

 Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ. 

 Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. 

 Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξφλνο). 

 Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο  

4) χζηεκα κεηάδνζεο 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθφ θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) νπηζζνπνξείαο. 

Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα 

γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ εκηαμνλίσλ. 

Σν δηαθνξηθφ ζα πξέπεη λα είλαη αλαιφγνπ θαηαζθεπήο ψζηε ην φρεκα λα είλαη ηθαλφ 

λα  κε πιήξεο θνξηίν ζε δξφκν κε θιίζε 15% θαη ζπληειεζηή ηξηβήο 0,60 θαη ζα 

πεξηιακβάλεη δηάηαμε θιεηδψκαηνο  ηνπ δηαθνξηθνχ ζηνλ πίζσ άμνλα, γηα πςειή 

πξφζθπζε θαηά ηελ εθθίλεζε ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (π.ρ. νιηζζεξφ ππέδαθνο, 

ρεηκεξηλέο ζπλζήθεο νδνζηξψκαηνο θιπ.) κε απνηέιεζκα ηελ πςειή νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη θπθινθνξηθά αζθάιεηα θαηά ηηο δηαδξνκέο ζε κε 

αζθαιηνζηξσκέλνπο δξφκνπο. 

5) χζηεκα πέδεζεο 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο κε αέξα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζέηεη 

ζχζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο (A.B.S ),ζχζηεκα θαηαλνκήο πίεζεο πέδεζεο αλάινγα 

κε ην θνξηίν, ζηνλ πίζσ άμνλα θαη EBS (Electronic Brakeforce System). Σν φρεκα ζα 

δηαζέηεη ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System 

– ESP). 

To θνξηεγφ πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο, 

δηζθφθξελα, ή ηακπνχξα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Οδεγία 1991/422/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο). 

Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  Σν ρεηξφθξελν ζα ιεηηνπξγεί κε ειαηεξησηφ 

θχιηλδξν θνξηίνπ θαη ζα επελεξγεί ζηνπο πίζσ ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε 

βιάβεο ζην ζχζηεκα (απψιεηα πίεζεο αέξα) ηφηε ην φρεκα ζα αθηλεηνπνηείηαη. Σν 

πιηθφ ηξηβήο ησλ θξέλσλ δελ ζα πεξηέρεη ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφ πξνο 

ην πεξηβάιινλ. 

Θα θέξεη πξφζζεηε πέδε θαπζαεξίσλ θηλεηήξα ηζρχνο 100 Hp ηνπιάρηζηνλ. 

6) χζηεκα δηεχζπλζεο 
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Σν ηηκφλη λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή 

ππνβνήζεζε  ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. 

Tν ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε 

θάζεηε ζέζε γηα βνιηθή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 

Να δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο λα 

είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή 

7) Άμνλεο – αλαξηήζεηο 

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αμφλσλ. Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο  ηνπ εκπξφζζηνπ  θαη νπίζζηνπ  

άμνλα ζα είλαη  κε παξαβνιηθά ειαηήξηα ή  κε αεξφθνπζθεο (air suspension) ή 

ζπλδπαζκφ απηψλ. Να δνζεί ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη 

αλαξηήζεσλ.  

 Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Υ2). Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο  

ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο 

θίλεζεο.   

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα  θαηλνχξγηα (αθηηλσηνχ ηχπνπ (radial), ρσξίο 

αεξνζάιακν (tubeless), πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο ETRTO. 

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, 

εξγαιείσλ, αλπςσηηθνχ θάδσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ, 

αλαξηήζεσλ θαη ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε 

ηξνπνπνίεζε απηήο) 

8) Κακπίλα νδήγεζεο 

Ζ θακπίλα λα είλαη αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ θαη ηχπνπ θακπίλαο εκέξαο θαη λα εδξάδεηαη 

επί ηνπ πιαηζίνπ κέζσ αληηδνλεηηθνχ ζπζηήκαηνο.   

 Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα δηαζέηεη πλεπκαηηθή αλάξηεζε πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη 

ζα πξνζθέξεη άλεζε ζηνλ νδεγφ ράξε, κε ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ 

ζεκείσλ. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη  ζέζε γηα ηνλ νδεγφ θαη δχν (2) ζπλνδεγνχο. 

ζα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα 

απφ γπαιί SECURIT θ.ι.π. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, ζεξκηθή κφλσζε κε 

επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθνχο παινθαζαξηζηήξεο, δχν 

ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ πιαζηηθά ηαπέηα, 

ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλνκέλνπ 

θξέζθνπ αέξα, aircondition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ. 

Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία 

πνπ ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. 

Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε 

ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο. 

9) Υξσκαηηζκφο 

Δμσηεξηθά ην απνξξηκκαηνθφξν λα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή 

αθξπιηθφ  ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, 

ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο 

βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Να δνζνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ νρήκαηνο. 
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Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη 

απφ έιαζκα αινπκηλίνπ ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο 

επηγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη   θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο  ηειηθήο ζχκβαζεο ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηηο νπνίεο ν Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

10. ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ  

10.1 Γεληθά: 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο, ζα είλαη ηχπνπ πεξηζηξεθφκελνπ 

ηπκπάλνπ (κχινο), ρσξεηηθφηεηαο 12m³. Αλαιπηηθφηεξα ζα απνηειείηαη απφ: 

Σχκπαλν: ζα έρεη θπιηλδξηθφ ζρήκα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

ραιπβδνειάζκαηα πάρνπο 4mm-6mm, ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ.  ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα πεξηθεξεηαθά ζα ζηεξεψλεηαη επίζεο κε ειεθηξνζπγθφιιεζε  

ν δαθηχιηνο θχιηζεο ηνπ ηπκπάλνπ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζπκπαγή 

ραιπβδνδνθφ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη πάλσ ζε ζχζηεκα ξανχισλ. Ζ πεξηζηξνθή  ηνπ 

ηπκπάλνπ ζα γίλεηαη δηακέζνπ θαδέλαο θπιίζεσο. Γελ γίλνληαη δεθηά ζπζηήκαηα κε 

πεξηθεξεηαθφ ξνπιεκάλ θαη πεξηθεξεηαθφ γξαλαδνηξνρφ ιφγσ πςεινχ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο.  

Δζσηεξηθά ζα θέξεη ειηθψζεηο απφ ραιπβδνιάκεο, νη νπνίεο ζα αλαθαηεχνπλ ηα 

απνξξίκκαηα θαηά ηελ πεξηζηξνθή, νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε νκνηνκνξθία ηνπ 

θνξηίνπ θαηά ηε ζπκπίεζε, κε ζπλέπεηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή βάξνπο θαη θφξηηζε 

ηξνρψλ θαη αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο.  

 Καηά ηελ θφξησζε ε πφξηα ζα είλαη πδαηνζηεγψο θιεηζηή θαη ην ηχκπαλν ζα 

πεξηζηξέθεηαη παξαζχξνληαο ηα απνξξίκκαηα απφ ηελ ζπξίδα θνξηψζεσο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ηπκπάλνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ ειηθψζεσλ. Έηζη ζα αλαθαηεχνληαη θαη ζα 

ζπλζιίβνληαη ζπλερψο, ελψ ζα κεηαθέξνληαη ζην κπξνζηηλφ ηκήκα ηνπ ηπκπάλνπ φπνπ 

θαη ζα ζπκπηέδνληαη. Με ηε ζπλερή απηή ζξπκκάηηζε ζα γίλεηαη δπλαηή ε αλάκημε 

πγξψλ θαη ζηεξεψλ, δεκηνπξγψληαο κία πνιηψδε κάδα πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δηαξξνή 

πγξψλ. Με ηελ δηαδηθαζία απηή ζα επηηπγράλεηαη πςειή ζπκπίεζε θαη ζπλεπψο κεγάιε 

ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ. 

Ζ δηαδηθαζία εθθφξησζεο ζα γίλεηαη εχθνια, αληηζηξέθνληαο ηε θνξά πεξηζηξνθήο 

ηνπ ηπκπάλνπ. 

Δκπξφζζην έδξαλν: ζην νπνίν ζα πξνζαξκφδεηαη ζε εηδηθφ ηξηβέα ν άμνλαο ηνπ 

ηπκπάλνπ, ζηελ θνξπθή ηνπ εκπξφζζηνπ θαβαιέηνπ. 

Οπίζζην έδξαλν: φπνπ πάλσ ζε απηφ  ζα πεξηζηξέθεηαη ην ηχκπαλν κέζσ ηεο ζηεθάλεο 

θπιίζεσο δηακέζνπ ηνπιάρηζηνλ 3 ξάνπισλ ζην θάησ κέξνο θαη ηνπιάρηζηνλ 2 

ξάνπισλ ζην πάλσ κέξνο. 

Οπίζζηα πφξηα: ε νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνέιαζκα θαηάιιεινπ 

πάρνπο θαη ζα θιείλεη ην ηχκπαλν πδαηνζηεγψο. Σν άλνηγκα θαη θιείζηκν ηεο ζα γίλεηαη 

κέζσ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο κε ηε βνήζεηα ρεηξηζηεξίνπ. 

Υνάλε ηξνθνδνζίαο /ζηφκην θφξησζεο  πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα ζα είλαη   

θαηαζθεπαζκέλε απφ  ραιπβδνέιαζκα αληηηξηβηθνχ ηχπνπ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, 

ηθαλνχ πάρνπο θαη πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε 

ραιπβδνειάζκαηα ηχπνπ HARDOX ή αλζεθηηθφηεξα. Να πξνζθνκηζηνχλ θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά  πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα, ηηο ηδηφηεηεο θαη ην πάρνο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειαζκάησλ  (παξαζηαηηθά αγνξάο). 

χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο : Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πιήξσο 

πδξαπιηθφ. 

Ζ πεξηζηξνθή ηνπ ηπκπάλνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ πδξνζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο κε δπλακνιήπηε (P.T.O.). Έπ‟ απηνχ ζα ηνπνζεηείηαη πδξαπιηθή 

αληιία, ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί κε πδξαπιηθφ ιάδη πδξαπιηθφ θηλεηήξα κέζσ 

ρεηξηζηεξίνπ ν νπνίνο ζα θηλεί ην ηχκπαλν κε γξαλαδνηξνρφ, επη ηεο θαδέλαο.  
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Ο πδξαπιηθφο θηλεηήξαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε εηδηθή βάζε απφ ραιπβδνέιαζκα  

ηθαλή λα κε δέρεηαη παξακνξθψζεηο. 

Ζ δεχμε θαη ε απφδεπμε ηνπ πδξαπιηθνχ θηλεηήξα ζα γίλεηαη κέζσ ειεθηξηθνχ 

ρεηξηζηεξίνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ νδεγνχ, ελψ επηπιένλ ε δεχμε ζα γίλεηαη θαη απφ 

ρεηξηζηήξην ζηελ πίζσ δεμηά πιεπξά ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 

Ζ αιιαγή θαηεχζπλζεο ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ηπκπάλνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ 

νδεγνχ θαη κφλν φηαλ ε νπίζζηα ζχξα είλαη αλνηθηή. 

Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα:    

Θα ππάξρεη  πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ 

θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.K. θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο πξνβνιείο (θαη γηα νπηζζνπνξεία), θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, νκίριεο 

θαη ελδεηθηηθά πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο. Γχν (2) πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο 

πνξηνθαιί ρξψκαηνο, έλα ζην κπξνζηά θαη έλα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ. Πξνβνιείο εξγαζίαο ιεηηνπξγίαο (πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε) 

θαη γηα λπρηεξηλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ κεραληζκνχ ζα 

γίλεηαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο, κέζσ θαηάιιειεο παξάθακςεο, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη αζθάιηζε ησλ παξνρψλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ κεραληζκνχ ζα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο, 

ρσξίο σζηφζν λα ηελ επηβαξχλεη. Σα ζήκαηα πνπ ζα ζπλδένπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ κεραληζκνχ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο ζα νδεγνχληαη κέζσ 

θεληξηθήο θαισδίσζεο πξνο έλαλ θεληξηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε θαηάιιειε ππνδνρή ηνπ νπίζζηνπ εδξάλνπ. 

Όιεο νη θαισδηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηαθέξνληαη κέζσ ζηεγαλψλ αγσγψλ, θαιά 

πξνζηαηεπκέλεο κέζα ζε δηακνξθσκέλα θαλάιηα επί ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη εχθνια 

πξνζβάζηκεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχθνιε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα 

είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα θέξνπλ δηαθξηηηθή 

αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο. 

Δληφο ηεο θακπίλαο, ζα ππάξρεη : 

 Ξερσξηζηή νζφλε (7‟‟ ηνπιάρηζηνλ, πγξψλ θξπζηάιισλ) επηηήξεζεο ηνπ ρψξνπ 

θφξησζεο κέζσ θάκεξαο ηνπνζεηεκέλεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ 

 Πιήθηξα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο, ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θφξησζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο εθθέλσζεο. 

 Χξφκεηξν ιεηηνπξγίαο. 

ηηο εμσηεξηθέο πίζσ πιεπξέο ηεο νπίζζηαο θαιχπηξαο ζα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα ηα  

πιήθηξα ρεηξηζκνχ ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ κεραληζκνχ, ηα νπνία ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα  ζε πεξηέθηεο, θαιά πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο κέζα ζε 

ζπξίδεο. 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ζα ππάξρνπλ ηα εμήο πιήθηξα: 

1. Πιήθηξν Γηαθνπή έθηαθηεο αλάγθεο (Emergency stop), γηα ηελ αθαξηαία παχζε 

ησλ απνξξηκκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (θφθθηλν). 

2. Γχν πιήθηξα επαλαθνξάο, γηα ηελ θαηάβαζε ηεο νπίζζηαο ζχξαο, εγθαηεζηεκέλα 

ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, πνπ ζα αλαγθάδνπλ ζηε ρξήζε θαη ησλ δχν ρεηξψλ ηνπ 

ρεηξηζηή θαη ζε ζέζε πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαηάβαζεο 

ηεο νπίζζηαο ζχξαο. 

3. Έλα πιήθηξν επαλαθνξάο, γηα ην θιείζηκν ησλ γάληδσλ αζθάιηζεο ηεο νπίζζηαο 

ζχξαο. 

ηελ δεμηά πιεπξά ζα ππάξρνπλ ηα εμήο πιήθηξα: 

1. Πιήθηξν Γηαθνπή έθηαθηεο αλάγθεο (Emergency stop), γηα ηελ αθαξηαία παχζε 

ησλ απνξξηκκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (Κφθθηλν). 

2. Πιήθηξν επαλαθνξάο Κνπδνύλη γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηή ζηελ θακπίλα. 
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Σφζν ε ιεηηνπξγία θαηάβαζεο ηεο νπίζζηαο ζχξαο, φζν θαη ε ιεηηνπξγία θιεηζίκαηνο 

ησλ γάληδσλ αζθάιηζεο, ζα κπνξνχλ ελαιιαθηηθά, λα εθηεινχληαη ρεηξνθίλεηα απφ 

ηνπο κνρινχο ηνπ θεληξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαηεπζπληήξησλ βαιβίδσλ, ην νπνίν ζα 

βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην πίζσ κέξνο ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ πιαηζίνπ. 

Ζ απνξξηκκαηνθφξνο ππεξθαηαζθεπή ζα  θέξεη, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο EN 1501-1, επξπγψληα θάκεξα, ε νπνία ζα βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλε ζε θαηάιιειε βάζε, ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νπίζζηαο 

ζχξαο, πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ ρψξνπ ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή πηλαθίδα, 

φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, ηχπν ππεξθαηαζθεπήο, αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ.  

Αληαλαθιαζηηθά αζθαιείαο: ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο 

θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο (δέβξεο). Θα 

ππάξρεη ζήκαλζε γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ  θαηά ηελ λπρηεξηλή εξγαζία . 

Βαζκφο ζπκπίεζεο. Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ ζε 

απνξξίκκαηα, ν βαζκφο ζπκπίεζεο ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 5:1 ζε ζπλάξηεζε κε ην 

είδνο θαη ηελ  ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

Αλπςσηηθφο κεραληζκφο θάδσλ 80-1.300lit. Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα πξνκήζεηα, ζα πξνζαξκφδεηαη ζην φρεκα κε θνριησηνχο 

ζπλδέζκνπο  ηαρείαο απνζπλδέζεσο, νη νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη αζθαιή 

αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. 

Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλχςσζε πιαζηηθψλ θαη κεηαιιηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 80-1.300 lt θαη ζα ελζσκαηψλεη θάζε απαξαίηεηε 

δηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε  - αλχςσζε  - αλαηξνπήο – επηζηξνθήο ησλ θάδσλ, ζα 

εθηειείηαη απφ πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο  πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζην πιαίζην. 

Ζ εθθέλσζε ησλ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν κεραληζκφ παγίδεπζεο, ν 

νπνίνο ζα αλνίγεη ηα θαπάθηα ησλ θάδσλ ζηε θάζε ηελ αλαηξνπήο ηνπο, ψζηε λα 

αδεηάδνπλ απηφκαηα ζην απνξξηκκαηνθφξν. Γηα θάδνπο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ 

κεραληζκφ απηφ, ην απηφκαην άλνηγκα ζα εμαζθαιίδεηαη κέζσ δηακήθνπο κεηαιιηθήο 

ζπλδέζεσο , ψζηε θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κεραληζκνχ αλαηξνπήο λα ελεξγεί σο αξπάγε 

αλνίγνληαο  ηα. 

Οη θάδνη ζα παξαιακβάλνληαη απφ βξαρίνλεο πεξηζηξνθήο κέζσ ηεο ‟‟θηέλαο‟‟, πνπ ζα 

είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην ζχζηεκα αλχςσζεο . 

Σν φιν ζχζηεκα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ 

νπνία κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ζα δέρεηαη εληνιέο. Θα είλαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηνπο 

θαλφλεο αζθάιεηαο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη  ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά . Καηά ηελ 

αλχςσζε ηνπο νη θάδνη, ζα αζθαιίδνπλ έηζη πνπ λα είλαη αδχλαηε ε πηψζε ηνπο πξνο 

ηα πίζσ. Θα ππάξρεη βαιβίδα θαηεπζχλζεσο κε ζχζηεκα αληεπηζηξνθήο , ψζηε αλ ν 

κνριφο ρεηξηζκνχ αθεζεί ειεχζεξνο λα επαλέξρεηαη ζε νπδέηεξε ζέζε. 

Σα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά, ψζηε λα κελ 

θζείξνληαη νη θάδνη. Με βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζα εκπνδίδεηαη ε απφηνκε επηζηξνθή 

ή πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο 

απφ ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα ή νπνηαδήπνηε άιιε βιάβε. Θα ππάξρνπλ αθφκα εηδηθέο 

ρεηξνιαβέο γηα λα ζπγθξαηνχληαη θαιά νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο 

θαη αξπάγεο (γάληδνη) καληαιψζεσο πνπ ζα αζθαιίδνπλ ην ζχζηεκα φηαλ ρξεηάδεηαη. 

11) Λεηηνπξγηθφηεηα, Απνδνηηθφηεηα θαη Αζθάιεηα  

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα έρεη πςειή πξνζηαζία θαη πγηεηλή ησλ ρεηξηζηψλ αιιά θαη ησλ 

πνιηηψλ (εηδηθφηεξα θαηά ηηο ζπρλέο ζηάζεηο γηα θφξησζε απνξξηκκάησλ). Θα θέξεη 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο :   
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- Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

2004/108/ΔΚ (ελζσκάησζε κε ηελ ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η. Β‟/2007). 

- Αζθάιεηαο κεραλψλ – ζήκαλζε CE  γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) 

(ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή) ζπλνδεπκέλε απφ  

Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  

νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ 

δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-

1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα. 

Ζ ππεξθαηαζθεπή επίζεο ζα θέξεη αλαθιηλφκελα, αληηνιηζζεηηθά θαη ηζρπξά 

ζθαινπάηηα ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δχν εξγαηψλ ζε 

θαηάιιειεο πξνζηαηεπφκελεο ζέζεηο φξζησλ (κε ρεηξνιαβέο ζπγθξάηεζεο ζε 

θαηάιιεια ζεκεία,  θηεξά θαη ιαζπσηήξεο ζην φρεκα ψζηε λα κελ ελνριείηαη ην 

πξνζσπηθφ θφξησζεο) (ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα). Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ειηγκψλ ηνπ νρήκαηνο, ηα ζθαινπάηηα λα 

ζπκπηχζζνληαη.    

 Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο ησλ 

αλαθιηλφκελσλ ζθαινπαηηψλ κεηαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ηνπ θπθιψκαηνο απηνχ 

δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο πέξαλ ησλ 30km/h (ή ηεο 

κέγηζηεο ηαρχηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία) ελψ 

απαγνξεχεηαη θαη ε νπηζζνπνξεία ηνπ νρήκαηνο φηαλ νη εξγάηεο βξίζθνληαη πάλσ ζε 

απηφ. Με ηα ζθαινπάηηα θαηεβαζκέλα (πξφηππν ΔΝ 1501, φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζηελ 

πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ) ην ειεθηξνληθφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο λα δίλεη 

θαηάιιειεο εληνιέο δηα ησλ νπνίσλ ην φρεκα λα ζηακαηά. Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ 

παξαπάλσ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη εθηθηή. ε πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη 

εηδηθφο δηαθφπηεο εληφο ηεο θακπίλαο ν νπνίνο λα απελεξγνπνηεί ηελ αλσηέξσ 

ιεηηνπξγία, λα ππάξρεη φκσο πνηλή παχζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ γηα 5 ιεπηά. 

Θα ππάξρεη πξφιεςε γηα ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

θαη  θάζε εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο.   

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί   ηα αθφινπζα παξειθφκελα : 

 Πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο βαζηθά πεξηιακβαλφκελνπο, 

ηνπνζεηεκέλνο ζε επρεξή ζέζε. 

 εηξά εξγαιείσλ ζε θαηάιιειε εξγαιεηνζήθε πνπ λα πξνζδηνξίδνληαη 

αλαιπηηθψο ζε θαηάζηαζε, γξχινο, ηάθνη θ.ά.  

 Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) (φπσο ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο). 

 Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.  

 Σξίγσλν βιαβψλ . 

 Σα απαξαίηεηα έληππα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο, ζε δχν ζεηξέο γηα ηνλ θηλεηήξα, ην πιαίζην θαη 

ηελ ππεξθαηαζθεπή ζηελ Διιεληθή γιψζζα (θαηά πξνηίκεζε) ή ζε επίζεκε 

κεηάθξαζε απηήο ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη αληίζηνηρα βηβιία ή 

ςεθηαθνί δίζθνη (πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή) αληαιιαθηηθψλ 

(εηθνλνγξαθεκέλα κε θσδηθνπνίεζε θαηά ην δπλαηφλ)    
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12) Πνηφηεηα-  Καηαιιειφηεηα - Σερληθή Τπνζηήξημε    

Με ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζεί: 

 Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα 

νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο νδεγίαο 

2007/46/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 214/2014, πνπ 

ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ,ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ  (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) 

(ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή) ζπλνδεπκέλε απφ  

Πηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Σχπνπ ΔΚ θαηά ην άξζξν 12.3.β (IX παξάξηεκα) ηεο  

νδεγίαο 2006/42/ΔΚ  πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ 

δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–1501-

1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε γηα ην 

πιήξεο φρεκα (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε 

νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε 

βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο  ηνπιάρηζηνλ 3 έηε .     

  Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Σν 

δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

 Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ 

ζηελ Διιάδα ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά, (γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, 

ε παξαπάλσ δήισζε αθνξά ην ππφινηπν π.ρ. πιαίζην), ζηελ νπνία ζα δειψλεη 

φηη: 

α) απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

β) ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο 

αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν  αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / 

service. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα 

γίλεηαη ην πνιχ  εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε 

πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ. Να θαηαηεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο ζηελ Διιάδα . 

13) Γείγκα 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά 

θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη δηαγσληδφκελνη  ζα πξέπεη λα  

επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο  ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμνπλ.  

Να ππνβιεζεί ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. 
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14) Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ 

 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εξγαηψλ , 

ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ   θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη 

άιια επνπηηθά κέζα θ.ιπ.).  

15) Παξάδνζε Ορεκάησλ 

 Ζ ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο .  

Ο ρξφλνο  παξάδνζεο   δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ εθαηφλ πελήληα  (150) 

εκέξεο. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε.   

16) πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζρεδηαγξάκκαηα ή ζρέδηα απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

νρεκάησλ. 

 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, 

ελίζρπζε ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ απφ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

ζα ιεθζνχλ ζεηηθά ππφςε νη κηθξφηεξεο  ιεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο  ησλ εθπνκπψλ 
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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΠ&Κ 

Σαρ. Γ/λζε: Λ Καξακαλιή &Ακκνρψζηνπ 1 

Σαρ. Κσδ.  189-00 

Σει    2102027392 

E-mail: dp@dsalaminas.gr 

Ηζηνζειίδα:  http://www salamina.gr 

 

 

   

 Αξηζ. Μειέηεο: 14/2020 

 

Σίηινο:   «Πξνκήζεηα  απνξξηκκαηνθφξσλ & 

ινηπψλ νρεκάησλ απνθνκηδήο & κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ & αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ»  

 

Πξνυπνινγηζκφο: 150.000,00€ 

 

ΚΑ: 64-7131.002 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο 

επξψ (150.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% ην νπνίν απνηειεί  ην 

ζπλνιηθφ πνζφ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ηχπνπ 

κχινπ ρσξεηηθφηεηαο 12m3 ». 

Αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ν θάησζη : 

ΔΗΓΟ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ηχπνπ κχινπ 

ρσξεηηθφηεηαο 12m3   
120.967,74 1 120.967,74 

Φ.Π.Α. 24% 29.032,26 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 150.000,00 

 

Οη πνζφηεηεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.  
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ΣΜΖΜΑ 3 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 

---------------------------------------------------------

- 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

 «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ γηα 

ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  γηα κεηαθνξά αδέζπνησλ δψσλ» 

   

  Α.Μ.  15/2020 

  Κ.Α.: 15-7131.003 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΦΟΡΣΖΓΟ ΟΥΖΜΑ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

(VAN) 

 

Γεληθά 

Σν θνξηεγφ φρεκα ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (VAN), ειαθξνχ ηχπνπ κε θίλεζε ζηνπο 

δπν ηξνρνχο (4Υ2), ηθαλφ λα θηλείηαη κε επθνιία εληφο θαη εθηφο δξφκνπ.  Θα είλαη 

γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν 

εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά. 

Σν κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη έσο 3.400Kg, θαη κέγηζηε ηαρχηεηα νρήκαηνο 

πεξίπνπ 130Km/h. 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4.900mm θαη ην χςνο ηνπ 2.200mm. 

Σν φρεκα ζα είλαη κεηαρεηξηζκέλν πεληαεηίαο θαη δελ επηηξέπεηαη  λα έρεη πξψηε 

άδεηα θπθινθνξίαο πξηλ ην 2015. 

Πιαίζην 

Ο πξνζθεξφκελνο ηχπνο πιαηζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά 

σθέιηκνπ θνξηίνπ  ηνπιάρηζηνλ 800kg θαη ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα άλεηε θαη 

αζθαιή θίλεζε εληφο θαη εθηφο νδνζηξψκαηνο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Θάιακνο επηβαηψλ 

Ο ρψξνο επηβαηψλ (θακπίλα) ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ ραιχβδηλνο. Θα θέξεη κία 

πιεπξηθή ζχξα. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή 

κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο 

παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 

Θα θέξεη ζην εκπξφζζην κέξνο θάζηζκα νδεγνχ θαη θάζηζκα έλαλ (1) ζπλνδεγφ 

ηνπιάρηζηνλ. Ζ επέλδπζε ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη απφ αλζεθηηθφ πθαζκάηηλν πιηθφ 

ην νπνίν ζα επηδέρεηαη θαζαξηζκφ θαη πιχζηκν. ζα θέξνπλ δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ 

ζεκείσλ γηα ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ζπλνδεγφ. Οη δψλεο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

πξνεληαηήξεο νη νπνίνη ζα επελεξγνχλ ζηα θιείζηξα ησλ δσλψλ. Ζ θακπίλα ζα  θέξεη 

έλα ζηξεπηφ αιεμήιην ζε θάζε πιεπξά, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο 

δηαθνπηφκελεο, φπσο θαη ζπζθεπή πιπζίκαηνο αιεμήλεκνπ (εθηφμεπζεο λεξνχ ζην 

παξκπξηδ). 

Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη 2 ερεία ζηηο εκπξφζζηεο ζχξεο. Θα θέξεη επίζεο 

πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα) - Radio CD 

Αεξφζαθνη 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχγρξνλν ζχζηεκα κε αεξφζαθνπο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ. Θα 

αμηνινγεζεί ζεηηθά ε χπαξμε πιεπξηθψλ αεξφζαθσλ ηχπνπ θνπξηίλαο 

χζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ 

Σν φρεκα ζα  έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη παξνρήο ςπρξνχ αέξα κε 

ζχγρξνλν ζχζηεκα air condition ηα νπνία  ζα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο επηβαίλνληεο 

ηδαληθή θαη άλεηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 
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Θάιακνο θφξησζεο 

Ο ζάιακνο θφξησζεο ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο, ζα είλαη ηζρπξήο κεηαιιηθήο 

θαηαζθεπήο κε ραιχβδηλν ζθειεηφ, ζρεδηαζκέλε γηα ηελ κεηαθνξά  ηνπιάρηζηνλ 

800kg. 

Γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θφξησζεο ζα ππάξρεη ζπξφκελε πφξηα δεμηά θαζψο θαη 

δίθπιιε πφξηα ζην πίζσ κέξνο. Ζ πίζσ πφξηα ζα θέξεη παξάζπξν θαη  φιεο νη πφξηεο 

ζα θιεηδψλνπλ. 

Κηλεηήξαο. 

Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε πδξφςπθην ηεηξάρξνλν ηεηξαθχιηλδξν 

πεηξειαηνθηλεηήξα, θπβηζκνχ πεξίπνπ 2.300cc. Ζ κέγηζηε ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα 

ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 Hp. 

Ζ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ζα αθνξά ηελ εξγνζηαζηαθή απφδνζε, ρσξίο επηπιένλ 

κεηαηξνπέο. Ο θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο   θαη ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα 

ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά.  . 

Σν ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε αληιία/εο νη νπνία/εο ζα  

δηαηεξνχλ ην ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ππφ πίεζε. Σν ζχζηεκα απηφ, καδί κε ηνλ 

ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ηεο λεξνπαγίδαο ηνπ θίιηξνπ θαπζίκνπ θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζα 

απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν παγψκαηνο ηνπ θαπζίκνπ. 

 πκπιέθηεο 

Θα θέξεη ζπκπιέθηε κνλφδηζθν, μεξνχ ηχπνπ πδξαπιηθήο ή ειεθξνπδξαπιηθήο 

επελέξγεηαο 

Κηβψηην Σαρπηήησλ 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. 

Γηαθνξηθφ 

Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα  είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζχγρξνλν δηαθνξηθφ. 

Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα 

Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, 

θπθινθνξία θαη αζθαιή νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ  H ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο ζα είλαη 12/24V.   

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο & φξγαλα πίλαθα 

Θα ππάξρνπλ ελδεηθηηθά ζην ζάιακν νδήγεζεο νη θάησζη θαηά πξνηίκεζε ελδείμεηο: 

1. ηξνθψλ θηλεηήξα, 

2. Σαρχηεηαο νρήκαηνο ζε ρικ/ψξα, 

3. Πνζφηεηαο θαπζίκνπ, 

4. Θεξκνθξαζίαο ςπθηηθνχ θηλεηήξα, 

5. Διιηπνχο θφξηηζεο ζπζζσξεπηή, 

6. Υακειήο ζηάζκεο πγξψλ θξέλσλ ή βιάβεο ζπζηήκαηνο πέδεζεο, 

7. Γηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ νιηθφ / κεξηθφ ρηιηνκεηξεηή, 

8. Λεηηνπξγίαο δεηθηψλ θαηεχζπλζεο θαη θψησλ πνξείαο,, 

9. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία γηα ηηο βιάβεο ηνπ θηλεηήξα.(check engine), 

10. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία γηα ηηο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ABS θιπ, 

11. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία γηα ηηο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αεξφζαθσλ,   

12. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία δψλεο νδεγνχ, 

13. Έλδεημε πνζφηεηαο λεξνχ ζηελ πδαηνπαγίδα. 
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Σξνρνί / Διαζηηθά 

Σν φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ραιχβδηλνπο ηξνρνχο πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ 

ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα. Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο ζα βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζε θαηάιιειε βάζε.   

Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

αεξνζαιάκνπο (tubeless). Σν φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε 

αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 

χζηεκα Αλάξηεζεο. 

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα 

λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν 800kg ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ εκπξφζζηα αλάξηεζε θαη νπίζζηα αλάξηεζε ζα είλαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο. 

χζηεκα Γηεχζπλζεο 

Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο ζχκθσλν κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα θέξεη πδξαπιηθά ή ειεθηξνπδξαπιηθά ππνβνεζνπκέλε 

θξεκαγηέξα.   

πζηήκαηα πέδεζεο 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα  ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη πέδε πνξείαο θαη ζηάζκεπζεο. 

Πέδε πνξείαο: Σν ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αλεμάξηεην, πδξαπιηθφ, 

δηπινχ θπθιψκαηνο. Σν θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο 

ηνπ νρήκαηνο. Οη κπξνζηηλνί ηξνρνί ζα θέξνπλ θαηά πξνηίκεζε αεξηδφκελα 

δηζθφθξελα. Οη πίζσ ηξνρνί ζα θέξνπλ αεξηδφκελα δηζθφθξελα ή ηακπνχξα. 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν). 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ A.B.S  . 

Ρπκνχιθεζε. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία έλα άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο 

ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά θαηάιιειν γηα ηε ξπκνχιθεζε ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

Λεηηνπξγηθφηεηα, Απνδνηηθφηεηα θαη Αζθάιεηα 

 Θα ππάξρεη  πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ 

θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.K. θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, θιπ.   

Όιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξέπεη λα νδεχνπλ κε αζθάιεηα 

(ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηεγαλνχο αγσγνχο) θαη λα κελ είλαη εθηεζεηκέλεο, ελψ παξάιιεια 

λα είλαη επρεξήο ε επίζθεςε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε δηαλνίμεσο 

νπψλ ζην φρεκα. 

 Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή 

πηλαθίδα, φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, ηχπν , αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ. 

Θα ππάξρεη πξφιεςε γηα ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

θαη  θάζε εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο.   

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί ηα αθφινπζα παξειθφκελα : 

εηξά εξγαιείσλ ζε θαηάιιειε εξγαιεηνζήθε πνπ λα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθψο ζε 

θαηάζηαζε, γξχινο, ηάθνη θ.ά. 

Ππξνζβεζηήξα θαηά Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) (φπσο ζα ηζρχεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο). 

Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

Σξίγσλν βιαβψλ . 

Σα απαξαίηεηα έληππα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα  

Πνηφηεηα - Καηαιιειφηεηα - Σερληθή Τπνζηήξημε    
Σν φρεκα ζα δηαζέηεη: 

• εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο γηα ην πιήξεο φρεκα (ε 

εγγχεζε λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνλ Αγνξαζηή, κε ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 

νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

• εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο. 

• ηερληθή ππνζηήξημε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 05 έηε. Σν 

δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

• ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ή 

βιάβεο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα 

γίλεηαη ην πνιχ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε 

πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ. 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα πξνθχπηεη επηπιένλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

αθφινπζσλ: 

• Βηβιίν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε δηελέξγεηα 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ, επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ, 

• Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ ΚΣΔΟ ή Πηζηνπνηεκέλνπ Φνξέα απφ ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη ε πιήξε θαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ζα αλαθέξεη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ επφκελνπ ειέγρνπ, 

• Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ νρήκαηνο. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 

---------------------------------------------------------

- 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

 «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ γηα 

ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  γηα κεηαθνξά αδέζπνησλ δψσλ» 

   

  Α.Μ.  15/2020 

  Κ.Α.: 15-7131.003 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

Αληηθείκελν ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

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

ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε πξνκήζεηα: 

α) ελφο (1) θνξηεγνχ θιεηζηνχ ηχπνπ VAN, 

γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνκήζεηα: 

α) ελφο (1) θνξηεγνχ θιεηζηνχ ηχπνπ VAN, 

γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο - εηξά ηζρχνο απηψλ 

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

θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ηνπο ηα παξαθάησ: 

• Σν ζπκθσλεηηθφ 

• Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

• Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο 

• Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Μειέηε 

• Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 

Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

Ζ πξνκήζεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Aπεπζείαο Αλάζεζε. Ζ εθηέιεζε ηεο 

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

λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 5% 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο (ρσξίο ην ΦΠΑ 24%), δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή.   

Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπληαγκέλε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο - Πνηληθέο ξήηξεο 
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Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κηθξνχ θνξηεγνχ νρεκάηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Γήκνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ. 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 

Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ 

Αλ γίλεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ κηθξνχ 

θνξηεγνχ νρήκαηνο ή ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο 

ή ηηο γξαπηέο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο ζα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 

Πιεκκειήο θαηαζθεπή 

Δάλ ην ππφ πξνκήζεηα κηθξφ θνξηεγφ φρεκα  δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ην 

αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
 

Φφξνη - Σέιε – Κξαηήζεηο – Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

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

θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 

Σξφπνο Πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, κε ηελ έθδνζε εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ηηκνιφγην). Οη ινηπέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 

Παξνρή Τπεξεζηψλ – πληήξεζε 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνχ κηθξνχ θνξηεγνχ ν πξνκεζεπηήο, κεηά απφ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ ζα πξέπεη λα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ νρεκάησλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ ή δηαθνξεηηθά γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο βιάβεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ νρεκάηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ, εάλ απηφ απαηηείηαη. 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 

Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα θνξηεγψλ νρεκάησλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί  απφ ην Γ.. ηνπ Γήκνπ. Απηή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ κηθξνχ θνξηεγνχ νρήκαηνο θαη ζα αθνξά ηελ ηερληθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε ησλ 

παξαιακβαλνκέλσλ ππφ πξνκήζεηα θνξηεγψλ νρεκάησλ ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζεη βιάβε, απηή επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο 

θακία επηβάξπλζε ηεο. Γηα ην εχινγν ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ νξίδνληαη 

θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή άκεζα γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ ζχληαμε 

θαη ππνγξαθή ηνπ Οξηζηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο),. 

Δάλ ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ ΓΖΜΟΤ, κέζα ζε 30 

εκέξεο απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ζεσξείηαη φηη ε νξηζηηθή παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, ηφηε θαη κφλν εθφζνλ παξέιζνπλ νη 30 εκέξεο κεηά απφ 

εηδηθή ελφριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη εθδίδεηαη 

πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν 

απφ ηελ απνζήθε ηνπ ΓΖΜΟΤ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχηνπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζηνλ ΓΖΜΟ 

θαη δελ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη 

φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα. 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
 

Υξφλνο εγγχεζεο 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο 

απηνχ, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα 

(01) έηνο. 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
 

Αληαιιαθηηθά 

Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνλ 

ρξφλν πνπ δεζκεχεηαη λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζέξβηο. 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 

Παξάδνζε 

Σν πξνζθεξφκελν κηθξφ  θνξηεγφ φρεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Γήκνπ άζηθην θαη ρσξίο δεκηέο. 

 

   

 

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 

--------------------------------------------------------- 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

 «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ γηα 

ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  γηα κεηαθνξά αδέζπνησλ δψσλ» 

   

  Α.Μ.  15/2020 

  Κ.Α.: 15-7131.003 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

  Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε 14.997,80€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) ην νπνίν απνηειεί ην ζπλνιηθφ πνζφ γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ γηα κεηαθνξά αδέζπνησλ δψσλ». 

Αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ν θάησζη : 

A/

A 
ΔΗΓΟ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓ

Ο (€) 

ΠΟ

Ο

ΣΖ

ΣΔ

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ         

24% (€) 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 
θνξηεγφ θιεηζηφ ηχπνπ 

VAN 
12.095,00 1 12.095,00 2.902,80 14.997,80 

    12.095,00 2.902,80 14.997,80 

 

Οη πνζφηεηεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
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ΣΜΖΜΑ 4 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 

---------------------------------------------------------

- 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

 «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ γηα 

ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ» 

   

  Α.Μ.  16/2020 

  Κ.Α.: 15-7131.002 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ θνξηεγΟ ΟΥΖΜΑ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 

(VAN) 

Γεληθά 

Σν θνξηεγφ φρεκα ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (VAN), ειαθξνχ ηχπνπ κε θίλεζε ζηνπο 

δπν ηξνρνχο (4Υ2), ηθαλφ λα θηλείηαη κε επθνιία εληφο θαη εθηφο δξφκνπ.  Θα είλαη 

γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνχο θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ κε εθηεηακέλν δίθηπν 

εγθαηαζηάζεσλ γηα επηζθεπέο θαη αληαιιαθηηθά. 

Σν κηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη έσο 3.400Kg, θαη κέγηζηε ηαρχηεηα νρήκαηνο 

πεξίπνπ 130Km/h. 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ζα είλαη έσο 4.900mm θαη ην χςνο ηνπ 2.200mm. 

Σν φρεκα ζα είλαη κεηαρεηξηζκέλν πεληαεηίαο θαη δελ επηηξέπεηαη  λα έρεη πξψηε 

άδεηα θπθινθνξίαο πξηλ ην 2015. 

Πιαίζην 

Ο πξνζθεξφκελνο ηχπνο πιαηζίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά 

σθέιηκνπ θνξηίνπ  έσο 800kg θαη ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα άλεηε θαη αζθαιή 

θίλεζε εληφο θαη εθηφο νδνζηξψκαηνο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Θάιακνο επηβαηψλ 

Ο ρψξνο επηβαηψλ (θακπίλα) ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ ραιχβδηλνο. Θα θέξεη κία 

πιεπξηθή ζχξα. Δπίζεο ε θακπίλα ζα πξνζθέξεη άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή 

κφλσζε θαη ζα  είλαη εμνπιηζκέλε κε εζσηεξηθή  επέλδπζε αξίζηεο πνηφηεηαο 

παξέρνληαο άλεζε,  αζθάιεηα θαη  αλζεθηηθφηεηα. 

 

Θα θέξεη ζην εκπξφζζην κέξνο θάζηζκα νδεγνχ θαη θάζηζκα έλαλ (1) ζπλνδεγφ 

ηνπιάρηζηνλ. Ζ επέλδπζε ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη απφ αλζεθηηθφ πθαζκάηηλν πιηθφ 

ην νπνίν ζα επηδέρεηαη θαζαξηζκφ θαη πιχζηκν. ζα θέξνπλ δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ 

ζεκείσλ γηα ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ζπλνδεγφ. Οη δψλεο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 

πξνεληαηήξεο νη νπνίνη ζα επελεξγνχλ ζηα θιείζηξα ησλ δσλψλ. Ζ θακπίλα ζα  θέξεη 

έλα ζηξεπηφ αιεμήιην ζε θάζε πιεπξά, παινθαζαξηζηήξεο δπν ηαρπηήησλ θαη κηαο 

δηαθνπηφκελεο, φπσο θαη  

Ζ θακπίλα επηβαηψλ ζα δηαζέηεη 2 ερεία ζηηο εκπξφζζηεο ζχξεο. Θα θέξεη επίζεο 

πξφζζεηα θαιχκκαηα δαπέδνπ (παηάθηα) - Radio CD 

Αεξφζαθνη 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχγρξνλν ζχζηεκα κε αεξφζαθνπο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ. Θα 

αμηνινγεζεί ζεηηθά ε χπαξμε πιεπξηθψλ αεξφζαθσλ ηχπνπ θνπξηίλαο 

χζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ 
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Σν φρεκα ζα  έρεη ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη παξνρήο ςπρξνχ αέξα κε 

ζχγρξνλν ζχζηεκα air condition ηα νπνία  ζα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο επηβαίλνληεο 

ηδαληθή θαη άλεηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

 

Θάιακνο θφξησζεο 

Ο ζάιακνο θφξησζεο ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο, ζα είλαη ηζρπξήο κεηαιιηθήο 

θαηαζθεπήο κε ραιχβδηλν ζθειεηφ, ζρεδηαζκέλε γηα ηελ κεηαθνξά  έσο 800kg. 

Γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θφξησζεο ζα ππάξρεη ζπξφκελε πφξηα δεμηά θαζψο θαη 

δίθπιιε πφξηα ζην πίζσ κέξνο. Ζ πίζσ πφξηα ζα θέξεη παξάζπξν θαη  φιεο νη πφξηεο 

ζα θιεηδψλνπλ. 

Κηλεηήξαο. 

Σν φρεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε πδξφςπθην ηεηξάρξνλν ηεηξαθχιηλδξν 

πεηξειαηνθηλεηήξα, θπβηζκνχ πεξίπνπ 2.300cc. Ζ κέγηζηε ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα 

ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 Hp. 

Ζ απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ζα αθνξά ηελ εξγνζηαζηαθή απφδνζε, ρσξίο επηπιένλ 

κεηαηξνπέο. Ο θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο   θαη ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηα 

ζρεηηθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά.  . 

Σν ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε αληιία/εο νη νπνία/εο ζα  

δηαηεξνχλ ην ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ ππφ πίεζε. Σν ζχζηεκα απηφ, καδί κε ηνλ 

ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ηεο λεξνπαγίδαο ηνπ θίιηξνπ θαπζίκνπ θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζα 

απνηξέπνπλ ηνλ θίλδπλν παγψκαηνο ηνπ θαπζίκνπ. 

  

πκπιέθηεο 

Θα θέξεη ζπκπιέθηε κνλφδηζθν, μεξνχ ηχπνπ πδξαπιηθήο ή ειεθξνπδξαπιηθήο 

επελέξγεηαο 

Κηβψηην Σαρπηήησλ 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) ζρέζεσλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) ζρέζεο νπηζζνπνξείαο. 

Γηαθνξηθφ 

Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα  είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζχγρξνλν δηαθνξηθφ. 

Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα 

Tν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία, 

θπθινθνξία θαη αζθαιή νήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ  H ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο 

ζα είλαη 12/24V.   

Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο & φξγαλα πίλαθα 

Θα ππάξρνπλ ελδεηθηηθά ζην ζάιακν νδήγεζεο νη θάησζη θαηά πξνηίκεζε ελδείμεηο: 

1. ηξνθψλ θηλεηήξα, 

2. Σαρχηεηαο νρήκαηνο ζε ρικ/ψξα, 

3. Πνζφηεηαο θαπζίκνπ, 

4. Θεξκνθξαζίαο ςπθηηθνχ θηλεηήξα, 

5. Διιηπνχο θφξηηζεο ζπζζσξεπηή, 

6. Υακειήο ζηάζκεο πγξψλ θξέλσλ ή βιάβεο ζπζηήκαηνο πέδεζεο, 

7. Γηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ νιηθφ / κεξηθφ ρηιηνκεηξεηή, 

8. Λεηηνπξγίαο δεηθηψλ θαηεχζπλζεο θαη θψησλ πνξείαο,, 

9. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία γηα ηηο βιάβεο ηνπ θηλεηήξα.(check engine), 

10. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία γηα ηηο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ABS θιπ, 

11. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία γηα ηηο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αεξφζαθσλ,   
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12. Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία δψλεο νδεγνχ, 

13. Έλδεημε πνζφηεηαο λεξνχ ζηελ πδαηνπαγίδα. 

 

Σξνρνί / Διαζηηθά 

Σν φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ραιχβδηλνπο ηξνρνχο πςειήο αληνρήο ίδησλ δηαζηάζεσλ 

ζηνλ εκπξφο θαη ζηνλ πίζσ άμνλα. Έλαο πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο ζα βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζε θαηάιιειε βάζε.   

Σα ειαζηηθά ζα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

αεξνζαιάκνπο (tubeless). Σν φρεκα ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε 

αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 

χζηεκα Αλάξηεζεο. 

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ θαη ζρεδηαζκέλν γηα 

λα  κεηαθέξεη σθέιηκν θνξηίν 800kg ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ εκπξφζζηα αλάξηεζε θαη νπίζζηα αλάξηεζε ζα είλαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο. 

χζηεκα Γηεχζπλζεο 

Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο ζχκθσλν κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζα θέξεη πδξαπιηθά ή ειεθηξνπδξαπιηθά ππνβνεζνπκέλε 

θξεκαγηέξα.   

πζηήκαηα πέδεζεο 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα  ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη πέδε πνξείαο θαη ζηάζκεπζεο. 

Πέδε πνξείαο: Σν ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη αλεμάξηεην, πδξαπιηθφ, 

δηπινχ θπθιψκαηνο. Σν θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο 

ηνπ νρήκαηνο. Οη κπξνζηηλνί ηξνρνί ζα θέξνπλ θαηά πξνηίκεζε αεξηδφκελα 

δηζθφθξελα. Οη πίζσ ηξνρνί ζα θέξνπλ αεξηδφκελα δηζθφθξελα ή ηακπνχξα. 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν). 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ A.B.S  . 

Ρπκνχιθεζε. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία έλα άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο 

ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά θαηάιιειν γηα ηε ξπκνχιθεζε ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

Λεηηνπξγηθφηεηα, Απνδνηηθφηεηα θαη Αζθάιεηα 

 Θα ππάξρεη  πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ 

θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.K. θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θψηα πνξείαο, ζηαζκεχζεσο, θιπ.   

Όιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξέπεη λα νδεχνπλ κε αζθάιεηα 

(ηνπνζεηεκέλεο ζε ζηεγαλνχο αγσγνχο) θαη λα κελ είλαη εθηεζεηκέλεο, ελψ παξάιιεια 

λα είλαη επρεξήο ε επίζθεςε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε δηαλνίμεσο 

νπψλ ζην φρεκα. 

 Σν φρεκα ζα θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε εηδηθή 

πηλαθίδα, φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, ηχπν , αξηζκφ ζεηξάο θ.ιπ. 

Θα ππάξρεη πξφιεςε γηα ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

θαη  θάζε εηδηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο.   

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί ηα αθφινπζα παξειθφκελα : 

εηξά εξγαιείσλ ζε θαηάιιειε εξγαιεηνζήθε πνπ λα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθψο ζε 

θαηάζηαζε, γξχινο, ηάθνη θ.ά. 

Ππξνζβεζηήξα θαηά Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) (φπσο ζα ηζρχεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο). 

Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

Σξίγσλν βιαβψλ . 

Σα απαξαίηεηα έληππα / ηερληθά εγρεηξίδηα γηα ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα  
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Πνηφηεηα - Καηαιιειφηεηα - Σερληθή Τπνζηήξημε    
Σν φρεκα ζα δηαζέηεη: 

• εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο γηα ην πιήξεο φρεκα (ε 

εγγχεζε λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνλ Αγνξαζηή, κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 

νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) . 

• εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο. 

• ηερληθή ππνζηήξημε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 05 έηε. Σν 

δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

• ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ή 

βιάβεο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο ζα 

γίλεηαη ην πνιχ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε 

πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ. 

Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα πξνθχπηεη επηπιένλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

αθφινπζσλ: 

• Βηβιίν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε δηελέξγεηα 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ, επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ, 

• Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ ΚΣΔΟ ή Πηζηνπνηεκέλνπ Φνξέα απφ ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη ε πιήξε θαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ζα αλαθέξεη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ επφκελνπ ειέγρνπ, 

• Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ νρήκαηνο. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 

---------------------------------------------------------

- 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

 «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ γηα 

ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ» 

   

  Α.Μ.  16/2020 

  Κ.Α.: 15-7131.002 

 

  

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

Αληηθείκελν ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

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

ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε πξνκήζεηα: 

α) ελφο (1) θνξηεγνχ θιεηζηνχ ηχπνπ VAN, 

γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνκήζεηα: 

α) ελφο (1) θνξηεγνχ θιεηζηνχ ηχπνπ VAN, 

γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο - εηξά ηζρχνο απηψλ 

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

θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ηνπο ηα παξαθάησ: 

• Σν ζπκθσλεηηθφ 

• Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

• Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο 

• Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Μειέηε 

• Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 

Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

Ζ πξνκήζεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Aπεπζείαο Αλάζεζε. Ζ εθηέιεζε ηεο 

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

λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 5% 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο (ρσξίο ην ΦΠΑ 24%), δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή.   

Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπληαγκέλε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
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Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο - Πνηληθέο ξήηξεο 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κηθξνχ θνξηεγνχ νρεκάηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Γήκνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ. 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 

Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ 

Αλ γίλεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ κηθξνχ 

θνξηεγνχ νρήκαηνο ή ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο 

ή ηηο γξαπηέο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο ζα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 

Πιεκκειήο θαηαζθεπή 

Δάλ ην ππφ πξνκήζεηα κηθξφ θνξηεγφ φρεκα  δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ην 

αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
 

Φφξνη - Σέιε – Κξαηήζεηο – Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

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

θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 

Σξφπνο Πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, κε ηελ έθδνζε εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ηηκνιφγην). Οη ινηπέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 

Παξνρή Τπεξεζηψλ – πληήξεζε 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνχ κηθξνχ θνξηεγνχ ν πξνκεζεπηήο, κεηά απφ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ ζα πξέπεη λα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ νρεκάησλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ ή δηαθνξεηηθά γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο βιάβεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ νρεκάηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ, εάλ απηφ απαηηείηαη. 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 

Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα θνξηεγψλ νρεκάησλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί  απφ ην Γ.. ηνπ Γήκνπ. Απηή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ κηθξνχ θνξηεγνχ νρήκαηνο θαη ζα αθνξά ηελ ηερληθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε ησλ 

παξαιακβαλνκέλσλ ππφ πξνκήζεηα θνξηεγψλ νρεκάησλ ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζεη βιάβε, απηή επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο 

θακία επηβάξπλζε ηεο. Γηα ην εχινγν ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ νξίδνληαη 

θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή άκεζα γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ ζχληαμε 

θαη ππνγξαθή ηνπ Οξηζηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο),. 

Δάλ ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ ΓΖΜΟΤ, κέζα ζε 30 

εκέξεο απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ζεσξείηαη φηη ε νξηζηηθή παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, ηφηε θαη κφλν εθφζνλ παξέιζνπλ νη 30 εκέξεο κεηά απφ 

εηδηθή ελφριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη εθδίδεηαη 
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πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν 

απφ ηελ απνζήθε ηνπ ΓΖΜΟΤ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζηνλ ΓΖΜΟ 

θαη δελ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη 

φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα. 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
 

Υξφλνο εγγχεζεο 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο 

απηνχ, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα 

(01) έηνο. 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
 

Αληαιιαθηηθά 

Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνλ 

ρξφλν πνπ δεζκεχεηαη λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζέξβηο. 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 

Παξάδνζε 

Σν πξνζθεξφκελν κηθξφ  θνξηεγφ φρεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Γήκνπ άζηθην θαη ρσξίο δεκηέο. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ 

---------------------------------------------------------

- 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ 

 «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθίλεηνπ ςπγείνπ γηα 

ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ην ζπζζίηην ηνπ Γήκνπ» 

   

  Α.Μ.  16/2020 

  Κ.Α.: 15-7131.002 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε 14.997,80€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) ην νπνίν απνηειεί ην ζπλνιηθφ πνζφ γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα κηθξνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ γηα κεηαθνξά αδέζπνησλ δψσλ». 

Αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ν θάησζη : 

A/

A 
ΔΗΓΟ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓ

Ο (€) 

ΠΟ

Ο

ΣΖ

ΣΔ

 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ         

24% (€) 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 
θνξηεγφ θιεηζηφ ηχπνπ 

VAN 
12.095,00 1 12.095,00 2.902,80 14.997,80 

    12.095,00 2.902,80 14.997,80 

 

Οη πνζφηεηεο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI –  Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

 

ΣΜΖΜΑ 1 

 

 

 

   

ΑΡΗΘ. ΜΔΛΔΣΖ: 19/2020 

ΣΗΣΛΟ:   «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ, 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ & ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ »  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 155.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

ΚΑ: 64-7131.001 

CPV: 34142000-4 (ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΑ ΦΟΡΣΖΓΑ &    

                                    ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ) 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΑΣΧΘΗ : 

 

ΔΗΓΟ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ (€) 
ΣΔΜ. ΤΝΟΛΟ (€) 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΔ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΖ 

ΚΑΡΟΣΑ ΜΔ ΓΔΡΑΝΟ ΚΑΗ ΑΡΠΑΓΖ 

 
 

1 
 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

  

 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ:  

………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

 

                                                                                                                      ΣΟΠΟ 

………………………..   /   / 

  

                                                                                                                                    Ο  ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
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ΣΜΖΜΑ 2 

 

 

 

   

 ΑΡΗΘ. ΜΔΛΔΣΖ: 14/2020 

 

ΣΗΣΛΟ:   «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ & ΛΟΗΠΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ & ΑΝΑΚΤΚΛΧΗΜΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ»  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 150.000,00€ 

 

ΚΑ: 64-7131.002 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΑΣΧΘΗ : 

 

ΔΗΓΟ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ (€) 
ΣΔΜ. ΤΝΟΛΟ (€) 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΟΥΖΜΑ ΣΤΠΟΤ ΜΤΛΟΤ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 12M3    
1 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

  

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

                                                                                                                       ΣΟΠΟ 

………………………..   /   / 

 

                                                                                                                                     Ο  ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ΤΠΟΓΡΑΦΖ……… 
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ΣΜΖΜΑ 3 

 

 

                          ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ 

ΓΗΑ  

 ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΕΧΧΝ» 

 

  

 Α.Μ.  15/2020 

 Κ.Α.: 15-7131.003 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ    ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΑΣΧΘΗ : 

 

A/A ΔΗΓΟ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΠΟ

ΟΣΖ

ΣΔ 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΦΠΑ         

24% (€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 
ΜΗΚΡΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΛΔΗΣΟ 

ΣΤΠΟΤ VAN 
 1    

       

       

 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

 

  ΣΟΠΟ………………….. 

   

 

 

 

                                                                                           ΤΠΟΓΡΑΦΉ…… 
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ΣΜΖΜΑ 4 

 

  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:  

  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

ΦΤΓΔΗΟΤ ΓΗΑ 

  ΣΟ ΤΗΣΗΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» 

 

  Α.Μ.  16/2020 

  Κ.Α.: 15-7131.002 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ    ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΑΣΧΘΗ : 

 

 

A/A ΔΗΓΟ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΠΟ

ΟΣΖ

ΣΔ 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΦΠΑ         

24% (€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 
ΜΗΚΡΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΛΔΗΣΟ 

ΣΤΠΟΤ VAN 
 1    

       

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

  ΣΟΠΟ………………….. 

   

 

 

 

 

                                                                                           ΤΠΟΓΡΑΦΉ… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Σππνπνηεκέλν Έληππν Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο 

 

Αξηζκόο Πξνζθπγήο 

 

 

 

 

                     /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΤΓΖ 

ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΖ Α.Δ.Π.Π. 

 

 

 

 

(1) ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΤΓΟΝΣΟ 

 

 

Ολνκαζία θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ αζθεί ηελ Πξνζθπγή: 

 

 

 

Γηεύζπλζε : ________________________________________________________ 
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Αξ. Σειεθώλνπ : ______________________  Αξ. Φαμ : _____________________ 

 

 

 

e-mail : ______________________ 

 

 

 

(2)  ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 

 

Ολνκαζία : _________________________________________________________ 

 

 

Γηεύζπλζε : 

_________________________________________________________ 

 

 

Αξ. Σειεθώλνπ : _________________________ Αξ. Φαμ : 

___________________ 

 

 

e-mail : ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

 

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

(4) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΜΒΑΖ (6) ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘΔΗΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
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(ΔΡΓΟ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ, ΤΠΖΡΔΗΔ) 

 

 

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ 

ΔΞΟΦΛΖΖ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ 

(επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ έληππν) 

 

(8) ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ  

ΚΑΣΑΘΔΖ ΑΠΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ 

(επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ έληππν) 
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(9) ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

Α. Ολνκαζία θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο ύκβαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Ζκεξνκελία πξνθήξπμεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ όξσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο 

ζύκβαζεο 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Γ. Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθεύγνληνο 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Γ. Ζκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν πξνζθεύγσλ έιαβε γλώζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο 

ή απόθαζεο 

 

 

________________________________________ 
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(10) ΛΟΓΟΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΦΤΓΖ 

 

 

Να πξνζδηνξίζεηε εηδηθά ηνπο λνκηθνύο θαη πξαγκαηηθνύο ιόγνπο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη 

ε πξνζθπγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάλ ν ρώξνο πνπ ππάξρεη δελ είλαη επαξθήο επηζπλάςηε ζπκπιεξσκαηηθή ζειίδα ή ζειίδεο) 
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(11) ΑΗΣΖΜΑ ΣΖ ΠΡΟΦΤΓΖ 

 

 

Να πξνζδηνξίζεηε εηδηθά ην αίηεκα ηεο πξνζθπγήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάλ ν ρώξνο πνπ ππάξρεη δελ είλαη επαξθήο επηζπλάςηε ζπκπιεξσκαηηθή ζειίδα ή ζειίδεο) 
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(12) ΑΗΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΖ – ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ 

 

Να πξνζδηνξίζεηε εηδηθά ην αίηεκα (αηηήκαηα) θαη λα ην (ηα) αηηηνινγήζεηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάλ ν ρώξνο πνπ ππάξρεη δελ είλαη επαξθήο επηζπλάςηε ζπκπιεξσκαηηθή ζειίδα ή ζειίδεο) 

 

(13) ΓΖΛΩΖ 

 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη όια ηα ζηνηρεία θαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνύζα Πξνζθπγή θαζώο θαη όια ηα επηζπλεκκέλα έγγξαθα είλαη αιεζή θαη νξζά. 
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__________________________________                                    ________________________ 

 

Τπνγξαθή Πξνζθεύγνληνο ή Δθπξνζώπνπ                                                         Ζκεξνκελία 

 

 

 

 

     Ολνκαηεπώλπκν _______________________________________ 

 

     (Κεθαιαία) 

 

 

 

 

     Ηδηόηεηα ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

θξαγίδα 

 

(ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο...............................................................................  

Καηάζηεκα.............................................................................................  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο..........  

Δπξψ.................................…  

 

Πξνο  

ΓΖΜΟ …………………………………………………………………. 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ..................ΔΤΡΩ ….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ε νπνία 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, γηα πνζφ ησλ ….(νινγξάθσο ην πνζό)… επξψ 

(….αξηζκεηηθώο ην πνζό… €) ππέξ ηνπ (όλνκα δηαγσληδόκελνπ), Γ/λζε. (έδξα 

δηαγσληδόκελνπ), κε ΑΦΜ …….. γηα ηε ζπκκεηνρή η.. ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ 

κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ ………… γηα ηελ πξνκήζεηα 

«……………………………», ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 9509/21-05-2020 πξνθήξπμε 

ηνπ Γεκάξρνπ ………………………………………….. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ ……. πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή η.. ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ.................... 

Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην 

φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο...............................................................................  

Καηάζηεκα.............................................................................................  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο..........  

Δπξψ.................................…  

 

Πξνο  

ΓΖΜΟ ………………………………………. 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ..................ΔΤΡΩ ….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ε νπνία 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ηνπ πνζνχ ησλ ….(νινγξάθσο ην πνζό)… επξψ 

(….αξηζκεηηθώο ην πνζό… €) ππέξ η… 

……………………………………………………., Γ/λζε ………………………, κε 

ΑΦΜ ………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ………. ζπλνιηθήο αμίαο ……….. πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα  

«…………………………………», ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 9509/21-05-2020 

πξνθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ ………………………………………………... 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ...........................................  

Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην 

φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI-ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκφ 9509/21-05-2020) 

  

Γεκφζηα χκβαζε πξνκεζεηψλ  

……………………………………………………………………………….. έηνπο 

2020-21 γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ……………………………… 

ηελ αιακίλα ζήκεξα ....................., εκέξα ..................., νη ππνγξάθνληεο, ηελ 

παξνχζα, αθελφο ν  Γήκνο αιακίλνο  κε Α.Φ.Μ. 998378908 θαη Γ.Ο.Τ. Δ Πεηξαηά, 

πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν ΓΗΩΡΓΟ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ θαη 

αθεηέξνπ ν/ε θ. ........................ θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία 

................... κε ηελ επσλπκία «.....................................................»  πνπ εδξεχεη ζηελ 

(πεξηνρή), (νδφο, αξηζκφο), Σ.Κ. ......, ηει. ................., θαμ ..............., κε Α.Φ.Μ. 

.................... & Γ.Ο.Τ. ...................... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. 

.......................... (νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ 
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.............. Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Π.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη 

έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκφ. ………. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε Α.Γ.Α. 

θαηαθπξψζεθε ζηνλ αλάδνρν «.............................» (πιήξε ζηνηρεία) ην απνηέιεζκα 

αλνηρηνχ δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 

ζέξκαλζεο & ειαηνιηπαληηθσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλνο θαη ΝΠΓΓ (Αξηζκφο Γηαθήξπμεο 

………./………-…-2020), θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο 

………………... 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ηδηφηεηα πνπ πξναλαθέξζεθε, 

ππνγξάθνπλ ηελ ζχκβαζε απηή κε ηνπο αθφινπζνπο νξνχο: 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 : ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-

ΠΟΟΣΖΣΑ-ΣΗΜΖ 

         Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε  πξνκήζεηα 

..«……………………………………………………………………………… έηνπο 

2020-21», γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ , ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ): 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
  : ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

     Σα νρήκαηα   ζα παξαδίδνληαη ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ αιακίλαο κε πηλαθίδεο 

θπθινθνξίαο . 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Ν 4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

       Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

παξαιαβήο. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο. 

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

     Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

     Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο . 

     Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη επίζεο κε θξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί 

ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ 

Ο.Γ.Α.. 

     Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν δε Φ.Π.Α. βαξχλεη ην 

Γεκφζην θαη ζα απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

       Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

ΑΡΘΡΟ 4ν: ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

       Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

       Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο 

έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 
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γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ 

      Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο 

νινθιήξσζεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο, πνπ έρεη νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

      Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη  σο θαηά Νφκν αξκφδην, γηα ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα 

αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ . 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη 

πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ο Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή 

αληηπξνζψπσλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη 

θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία, Δπηηξνπή ή θαη 

θάζε ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ. 

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο 

πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

6. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ 

Ν.4412/16. 

        Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν ″Πξνκεζεπηήο″ θαηέζεζε ηελ ππ 

αξηζκνχ ……  εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ……….χςνπο ………… επξψ, πνπ ζα θαιχπηεη 

ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. ε νπνία θαη παξακέλεη έσο ην 

ηέινο  ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 : ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

      Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο 

ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

     Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο 

πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο 

χκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 : ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

      Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 : ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

        Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
 : ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
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Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, ήηνη απφ 

……………….. θαη γηα έλα (1) έηνο ή κέρξη  ηελ εμάληιεζε  ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ. 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 : ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΗ 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 

φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή 

ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο.  

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ λ.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
   : ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

       Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, 

ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ Αηηηθήο αξκφδηα 

δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

       ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε 4 φκνηα πξσηφηππα .  

       Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη 

θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα 

αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ Αηηηθήο αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη 

απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ   

   

 

O ΓΖΜΑΡΥΟ  Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη ζην κέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔΠ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ. 
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Σχληνκε πεξηγξαθή: 

Τν αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο είλαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα 

απνξξηκκαηνθφξα, θνξηεγφ αξπάγε, βαλάθηα ςπγείνπ 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ ππάξρεη): 
          …. /2020 
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Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκφο ΦΠΑ, λα αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, 

εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

□ Ναη □ Όρη 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

□ Ναη □ Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

□ Ναη □ Όρη □ Αλά αληηθεηκέλνπ 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V, θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 

α) λα αλαθέξεηε ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

γ) Να αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε 

θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

□ Ναη □ Όρη 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, 

Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
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απεπζείαο, κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο δηαηίζεηαη απηή δσξεάλ; 
□ Ναη □ Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο; 

□ Ναη □ Όρη 

Μεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔΠ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

α) Να αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ φκηιν (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ...): 

 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία πξνκήζεηαο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο νκίινπ: 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηίδα/εο γηα ηηο νπνίεο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά:                                                  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1              
Καηά πεξίπησζε, λα αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ 
πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο: 
  
 
Όλνκα 
Δπψλπκν 
Ηκεξνκελία γέλλεζεο Τφπνο γέλλεζεο Οδφο θαη αξηζκφο: Ταρ. θσδ.: 
Πφιε:                                                                                                                                        
Χψξα: 
Ηι. ηαρ/κείν: 
Τειέθσλν: 
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ ...): 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ^ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 
θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 
Ναη □ Όρη Consortium Name 
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Παξαθαιείζηε λα ππνβάιεηε ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔΠ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο, θαζψο θαη ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε κία 
απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 
Σεκεηψζεηε φηη απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θάζε ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθφ 
θνξέα, είηε αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηδίσο ηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί 
λα θαιέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ή ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα 
κέξε IV θαη V γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο. 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο^ 

(Τν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δεηνχληαη ξεηψο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα). 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

□ Ναη □ Όρη 

Δάλ λαη θαη ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηνί, παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ: 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Ι, λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο 

θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο III γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειζμού 

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο ^ 

Σην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ 

Σπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε > 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε κε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε 

έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
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απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008, ζ. 42). 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

Αηηηνινγία 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ. 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») □ Ναη 

□ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη 

δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Γηαθζνξά > 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηό γηα δηαθζνξά κε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζ. 1 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Απηόο ν ιόγνο απνθιεηζκνύ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά όπσο νξίδεηαη ζην εζληθό δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα θνξέα) ή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο Αηηηνινγία 
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Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ. 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») □ Ναη □ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Απάηε > 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηό γηα απάηε κε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε 

έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη; Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηε 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 

ηεο 27.11.1995, ζ. 48).
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Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο Αηηηνινγία 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ. 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») □ Ναη □
 Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Τξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο > 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηό γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο κε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη; Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 

ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηόο ν ιόγνο απνθιεηζκνύ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή 

απηνπξγία ή ηελ απόπεηξα εγθιήκαηνο, όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιόγσ 

απόθαζεο-πιαίζην. 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

Αηηηνινγία 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ. 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») □ Ναη □
 Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
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 Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο > 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηό γηα λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, 

ζ.15). 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

Αηηηνινγία 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ. 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») □ Ναη □ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ > 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή 

επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηό γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ κε 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 

ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα 
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ηζρύεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο

αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1). 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

Αηηηνινγία 

Ο νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

απνθιεηζκνύ. 

Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

□ Ναη □ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο V 

Σην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ Καηαβνιή θφξσλ > 

Παξέβε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ, ηόζν 

ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο όζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν από ηε ρώξα εγθαηάζηαζεο; 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Οηθεία ρώξα ή θξάηνο -- 

κέινο 

Δλερόκελν πνζό  __  
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Η παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε; □ Ναη □ Όρη Δάλ ε παξάβαζε 

ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

 

απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; □ Ναη □ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απόθαζεο. 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

□ Ναη □ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο > 

Παξαβίαζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηόζν ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο όζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν από ηε ρώξα εγθαηάζηαζεο; 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Οηθεία ρώξα ή θξάηνο -- 

κέινο 

Δλερόκελν πνζό  _  

Η παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε; □ Ναη □ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε, 

ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; □ Ναη □ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απόθαζεο. 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε 

ΑΔΑ: 6Ψ16Ω1Ε-Γ8Ρ



 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο; □Ναη □ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ^ 

Σην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ Πηψρεπζε > 
Έρεη θεξύμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πηώρεπζε; 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Καηάζηαζε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο > 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε ηεο πηώρεπζεο θαηάζηαζε, 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο; 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 
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Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή > 

Δίλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή 

ή από δηθαζηήξην; 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ > 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα; 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο
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Γ: Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ V 

Ιζρχνπλ νη ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Μέπορ IV: Κπιηήπια επιλογήρ 

Α: Καηαιιειφηεηα V 

Σην άξζξν 58 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Δγγξαθή ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν > 

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα επαγγεικαηηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα απηό. 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή επάξθεηα V 

Σην άξζξν 58 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Γ: Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα V 

Σην άξζξν 58 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Γ: Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο V 

Σην άξζξν 62 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

 

 

Λήξη 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλλ 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Πιεξνί ηα εθαξκνζηέα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή ηνπο θαλφλεο, ψζηε 

λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Σε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή άιιεο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ, λα αλαθέξεηε γηα θάζε έλα αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: > 

Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

Η απάληεζή ζαο □ Ναη □ Όρη Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή; □ Ναη □ Όρη 

URL 

Κσδηθόο 

Μέξνο V!: Τειηθέο δειψζεηολ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα 

κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην 

πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 

παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ 

Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 

(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 
Ηκεξνκελία 
Τόπνο                                                                                                                                              Υπνγξαθή 
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     Οη Γεκ. χκβνπινη θ.θ. Σζαβαξήο Γηάλλεο θαη Γθίλεο ηπιηαλφο δήισζαλ παξψλ. 

   Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε: 

  

             Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ       ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ   

        ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

                                                                                                ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ    

                                                                                                ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ 

                                                                                                ΓΟΤΜΔΝΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ    

   ΣΑΒΑΡΖ   ΗΩΑΝΝΖ              

                                                ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ                         

                                                                    Α θ ξ η β έ ο    Α λ η ί γ ξ α θ ν 

                                                                            αιακίλα 15-12-2020 

                                                                        ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  
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