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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΧΕΣΟΝΘΣΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997579272 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΩΘΝ ΑΜΕΛΚΑΝΛΚΘ ΒΑΣΘ ΓΟΥΝΩΝ 

Ρόλθ ΓΟΥΝΕΣ ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 70014 

Χϊρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS3 EL431 

Τθλζφωνο 2813404635 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) n.manousaki@hersonisos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ. 

ΕΛΕΝΘ ΜΑΝΟΥΣΑΚΘ (ΤΘΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 
2813404635) 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ τεχνικισ φφςεωσ ΣΟΦΛΑ ΥΦΑΝΤΘ (ΤΘΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 
2897340054) 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.hersonisos.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5 http://www.hersonisos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6  Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Ο.Τ.Α.)7 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

  

Στοιχεία Επικοινωνίασ 9  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.10 

                                                           
1
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

4 Σομπιενώκεηαη ημ όκμμα, ε δηεύζοκζε, μ ανηζμόξ ηειεθώκμο θαη ηειεμμμημηοπηθμύ μεπακήμαημξ (FAX), ε 

δηεύζοκζε ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο (e-mail) ηεξ οπενεζίαξ πμο δηεκενγεί ημκ δηαγωκηζμό, θαζώξ θαη μ ανμόδημξ 

οπάιιειμξ ηεξ οπενεζίαξ αοηήξ, άνζνμ 53 παν. 2 πεν. γ ημο κ. 4412/2016   
5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

8
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 





 

 

Σελίδα 5 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

 τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL):  http://www.hersonisos.gr/press-
release/contests 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ11 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτα 313.100,00 ευρϊ (με ΦΡΑ 24%) . 
 
 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι κατά: 

 223.000,00 ευρϊ το ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΤΟΡ. ΑΥΤ/ΣΘΣ & 
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ - Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ - ΤΜΘΜΑ 
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ Ρ.Δ.Ε, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 
68484/16-10-2020 Απόφαςθ Επιχοριγθςθσ Διμων με τίτλο: «1θ τροποποίθςθ τθσ με αρικμό 
64403/5-10-2020 απόφαςθσ επιχοριγθςθσ με τίτλο: «Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου ι και 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ» από το Ρρόγραμμα Φιλόδθμοσ ΛΛ. (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ). 

 90.100,00 ευρϊ ο Διμοσ Χερςονιςου με ίδιουσ πόρουσ. 
 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τουσ με Κ.Α. 30.7132.0002 , 64.7131.0001 και 64.7132.0001  
ςχετικζσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Διμου Χερςονιςου.  
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί οι με αρ. πρωτ. 2088/02-02-2022  αποφάςεισ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ:  

458/20-06-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010840052, ΑΔΑ:6ΤΟΨΩΘΜ-ΘΑ9)  

496/29-06-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010837903, ΑΔΑ:9ΛΕΩΘΜ-ΣΧΕ)  

497/29-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010838096, ΑΔΑ:ΚΝΝΩΘΜ-1ΑΩ)  

για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβαν α/α 
1 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα12.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ05500010)  

                                                                                                                                                                                                 
10

 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

11
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 

53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
12

  Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, 
οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ 
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου 
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ 
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου 
απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 
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Ο Διμοσ Χερςονιςου για τθ χρθματοδότθςθ τθσ παραπάνω πράξθσ κα απορροφιςει πρϊτα τουσ 
πόρουσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν ΣΑΕ (2017ΣΕ05500010) και ςτθ ςυνζχεια κα χρθςιμοποιθκοφν οι 
ίδιοι πόροι του Διμου. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια ενόσ απορριμματοφόρου 
οχιματοσ και ενόσ μθχανιματοσ ζργου εκςκαφζα φορτωτι για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν 
του Διμου Χερςονιςου. 
 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κϊδικα του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 34144512-0  
 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 313.100,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 252.500,00 € + ΦΡΑ : 60.600,00 €) και ςυγκεκριμζνα: ΟΜΑΔΑ Α (προμικεια 
απορριμματοφόρου οχιματοσ): προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 145.000,00 € + ΦΡΑ : 34.800,00 €  και  
ΟΜΑΔΑ Β (μθχανιματοσ ζργου εκςκαφζα φορτωτι): προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 107.500,00 € + ΦΡΑ : 
25.800,00 €. 
 

Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ και των δφο ομάδων των υπό προμικεια ειδϊν, περιλαμβάνεται κάκε 
απαιτοφμενθ δαπάνθ για τθν ζκδοςθ πινακίδων και τθ κζςθ τουσ ςε κυκλοφορία, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςυνεπϊσ θ προβλεπόμενθ διαδικαςία για τθν χοριγθςθ των πινακίδων κυκλοφορίασ 
των οχθμάτων, κα γίνει με μζριμνα του αναδόχου και το ςχετικό κόςτοσ κα επιβαρφνει τον ίδιο. 
Τα προμθκευόμενα είδθ κα παραδοκοφν ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Λιμζνοσ Χερςονιςου με μζριμνα και 
δαπάνεσ του αναδόχου. 
Ρζραν τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ των προμθκευόμενων ειδϊν με βάςθ τθν οποία κα ανατεκεί θ αντίςτοιχθ 
ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιάσ άλλθσ αποηθμίωςθσ.    
 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ομάδων του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ι για 
οποιαδιποτε από τισ ομάδεσ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά κα πρζπει να αφορά ςτο ςφνολο των ειδϊν 
(μθχάνθμα και παρελκόμενα εξαρτιματα) τθσ κάκε ομάδασ όπωσ αναφζρονται ςτθν αρ ΔΡΕ22/2020 
Μελζτθ τεφχοσ (επί ποινι αποκλειςμοφ). Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει για κάκε μθχάνθμα 
χωριςτά 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και 
ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ13και για τισ δφο ομάδεσ των υπό προμικεια 
ειδϊν, αφοφ ελεγχκεί και είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν εγκρικεί. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ14: 

                                                           
13

 Θ οποία εκτιμάται βάςει κριτθρίων που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ πρβλ άρκρο 86 ν. 
4412/2016. 

14
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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 του ν. 3852/2010 (Α' 87/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

 Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 του ν. 3463/2006 (Α' 114/8-6-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ Λ», 

*Γενικζσ διατάξεισ δθμοςίων ςυμβάςεων+ 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+ 

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 *Άλλο κεςμικό πλαίςιο+ 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
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 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

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

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

*Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ+ 

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

 Τθ με αρικμό ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ Απόφαςθ ζνταξθσ πράξθσ ςτο Ρρόγραμμα "ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ". 

 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.  9155/12-10-2021    Ζγκριςθ του ΤΤΑ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 

 Τθ με  αρικμό 531/2021, Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ςφνταξθ των όρων του 
διαγωνιςμοφ 

 Τθ με  αρικμό 138/2022, Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί τροποποίθςθσ τθσ 531/2021 
Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 22/08/2022 και ώρα 17:0015 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ16  

Ρροκιρυξθ17 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 12/07/2022 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 18 

Θ προκιρυξθ19 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό για τθν 
ΟΜΑΔΑ Α (προμικεια απορριμματοφόρου οχιματοσ) : 109003 και Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό για τθν 
ΟΜΑΔΑ Β (προμικεια μθχανιματοσ ζργου εκςκαφζα φορτωτι): 113002 και αναρτικθκαν ςτθ 
Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο20 21 22, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 :  

ΡΑΤΛΣ  

ΝΕΑ ΚΘΤΘ 

ΑΡΟΨΘ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου. 

16
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 

άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
17

 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΛΛ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

18
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

19
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
20

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

21
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ 

του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

22
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΛΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΚΝΛΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ 
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).   

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

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,23  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
23

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,24  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. πρωτ. 13550/12-07-2022 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *Συμπλθρϊνεται και περιλαμβάνεται ςτθ διακιρυξθ 
εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ άνω των ορίων+  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)25. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10)  θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

[Συμπληρώνεται για ςυμβάςεισ  εκτιμώμενησ αξίασ άνω των ορίων:] 

                                                           
24

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του 
περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων 
από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν 
πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ 
οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

25
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ26.  

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό»27) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ 28. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ29 ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 30  Ωσ τζτοια δεν νοοφνται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των πλαιςίων οχθμάτων 
που αναφζρονται ςτο παράρτθμα Λ παρ. 2.1.Β. και 2.2.Β. τα οποία εφόςον δεν ζχουν αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά  (π.χ. αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που 
είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα) κα πρζπει εφόςον είναι ςε άλλθ γλϊςςα να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα31. 

2.1.5 Δγγπήζεηο32 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

                                                           
26

 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
27

  Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

28
 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 
29

  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
30

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
31

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
32

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
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παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)33, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ34. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ35.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

                                                           
33

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
34

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

35
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ36, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 737 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων38. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ39 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον40.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο41 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ42, ποςοφ: 

   

ΟΜΑΔΑ Α :δφο χιλιάδων εννιακοςίων ευρϊ (2.900,00) και 

ΟΜΑΔΑ Β : δφο χιλιάδων εκατόν πενιντα ευρϊ (2.150,00)43. 

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

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

                                                           
36

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
37

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

38
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

39
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
40

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
41

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
42

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016). 

          Τμ πμζμζηό ηεξ εγγύεζεξ ζομμεημπήξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημ 2% ηεξ εθηημώμεκεξ αλίαξ ηεξ ζύμβαζεξ, 

εθηόξ ΦΠΑ, με ακάιμγε ζηνμγγοιμπμίεζε, με ζοκοπμιμγηδμμέκωκ ηωκ δηθαηωμάηωκ πνμαίνεζεξ θαη πανάηαζεξ ηεξ 

ζύμβαζεξ, (άνζνμ 72 παν. 1 πεν. α εδάθημ πνώημ ημο κ. 4412/2016 όπωξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 5α ημο 

άνζνμο 43 κ. 4605/2019 (Α’ 52)).   
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Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201644. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί45, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ46  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ47 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

                                                           
44

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
45

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
46

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
47

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

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

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

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

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

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

2.2.3.3  
2.2.3.4. Αποκλείεται48 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ49:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201650, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,51  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

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

                                                           
48

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

49
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

50
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
51

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

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

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

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιώνει το 
ςχετικό γεγονόσ.52 

2.2.3.5.  

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία53, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 54. 

                                                           
52

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
53

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 

54
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201655. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

Κριτιρια Επιλογισ56  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο57  

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

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

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο58  

2.2.5  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα59  

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

Για τθν ΟΜΑΔΑ Α 

 Λειτουργία του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα (ιδίου ι ςυνεργαηόμενου). 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Β 

 Εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο που λειτουργεί εντόσ του Νομοφ Θρακλείου (κατά 
                                                           
55 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  
56

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΛΛ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

57
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

58
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

59
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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προτεραιότθτα) και δευτερευόντωσ εντόσ Κριτθσ (μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν 
ικανοποιείται θ πρϊτθ απαίτθςθ). Επιπλζον κα αναφζρει το μζγιςτο χρονικό διάςτθμα 
που δφναται να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ του μθχανιματοσ ςε εξουςιοδοτθμζνα 
ςυνεργεία κακϊσ και το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ του ςε ανταλλακτικά.  

 Ο προςφζρων κα πρζπει υποχρεωτικά να λειτουργεί με διαδικαςίεσ πιςτοποιθμζνεσ κατά 
ISO 9001:2015 ISO και 14001:2015. Τα ςχετικά πιςτοποιθτικά κα υποβάλλονται με τθν 
προςφορά. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο60  

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

α) ISO 9001:201561 

 

β)  ISO 14001:2015 62   

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων63 

                                                           
60

 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν 
κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

61
 Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται 
ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν 
ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 
ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να 
πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

62
 Εάν οι Α.Α. απαιτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδομζνων από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα όςον αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, 
παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ ι ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα που ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι Α.Α. αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα 
κράτθ - μζλθ. 

 Πταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα 
αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, οι Α.Α. αποδζχονται επίςθσ 
άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του εφαρμοςτζου 
ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τα πιςτοποιθτικά  που ηθτοφνται από τισ Α.Α. πρζπει να ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ64. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.   

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

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ65. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ66. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ67.  

                                                                                                                                                                                                 
63

 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
64

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  

65
 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
66

 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
67

 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι68.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ69 καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.70  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.71 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.72 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ73. 

                                                           
68

 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
69

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

70
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

71
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

72
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

73
 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,74 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ75 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ76. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του77. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα78  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν79. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

                                                           
74

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
75

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
76

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
77

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

78
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

79
 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

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

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

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.480 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ81. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ)  

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.82 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

Β.3.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:83  

Για τθν ΟΜΑΔΑ Α 

 Άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα (ιδίου ι ςυνεργαηόμενου). 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Β 
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  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
82

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

83
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
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 Άδεια λειτουργίασ εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου που λειτουργεί εντόσ του Νομοφ Θρακλείου 
(κατά προτεραιότθτα) και δευτερευόντωσ εντόσ Κριτθσ (μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν 
ικανοποιείται θ πρϊτθ απαίτθςθ). Επιπλζον κα αναφζρει το μζγιςτο χρονικό διάςτθμα που 
δφναται να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ του μθχανιματοσ ςε εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία κακϊσ 
και το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ του ςε ανταλλακτικά.  

 Ριςτοποιθτικά  ISO 9001:2015 ISO και 14001:2015 για τισ διαδικαςίεσ λειτουργία σ του 
προςφζροντα.  

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι 
πιςτοποιθτικά που αναφζρονται ςτθ με αρικμό ΔΡΕ22/2020, Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ & 
Αγροτικισ Ραραγωγισ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ84, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ85, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολών του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
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    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 

ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 

247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
85

  Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 
διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ86 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

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

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
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 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο87  

Κριτιριο ανάκεςθσ88 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ89, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

ΟΜΑΔΑ Α-ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 16m3 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΡΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφζλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Λςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι 

καυςαερίων 
100-120 5,00 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 4,00 

4 Σφςτθμα πζδθςθσ 100-120 4,00 

5 Σφςτθμα αναρτιςεων  100-120 4,00 

                                                           
87

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

88
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΦ)  

89
 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 

αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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6 Καμπίνα οδιγθςθσ 100-120 4,00 

7 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ  100-120 3,00 

 ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνθ τροφοδοςίασ  - υλικά 

και τρόποσ καταςκευισ 
100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια  - 

θλεκτρικό ςφςτθμα 
100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων 100-120 6,00 

11 
Σφςτθμα ςυμπίεςθσ, ωφζλιμο φορτίο 

απορριμμάτων  
100-120 10,00 

12 Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ   100-120 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5,00 

14 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι 

προςταςία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ - Τεχνικι 

υποςτιριξθ - Χρόνοσ παράδοςθσ 

ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 

ανταπόκριςθσ  ςυνεργείου – Χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ 

100-120 10,00 

16 Χρόνοσ παράδοςθσ  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

ΟΜΑΔΑ Β-ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Μθχανιματοσ ζργου εκςκαφζα φορτωτι 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ  45,00  

1 
Κινθτιρασ: μζγιςτθ ιςχφ (Hp) / 
Κυλινδριςμόσ 

100-120 9,00 

2 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 6,00 

3 Υδραυλικό ςφςτθμα 100-120 7,00 

4 Σφςτθμα φόρτωςθσ  100-120 4,00 

5 Σφςτθμα εκςκαφισ 100-120 8,00 

6 
Κάλαμοσ οδιγθςθσ-χειριςτοφ χειριςτιρια - 
κλιματιςμόσ 

100-120 4,00 

7 Ρρόςκετοσ εξοπλιςμόσ 100-120 7,00 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  25,00 
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8 Τεχνικι υποςτιριξθ ςε ζτθ 100-120 7,00 

9 Οικονομία ςτθν κατανάλωςθ καυςίμου 100-120 7,00 

10 Ρροςταςία-ςυςτιματα αςφαλείασ 100-120 7,00 

11 Εκπαίδευςθ- Εγχειρίδια χριςθσ 100-120 4,00 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 30,00 

12 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 12,00 

13 

Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ από 
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο ςτον Νομό 
(τεχνικι βοικεια – ςυντιρθςθ- 
ανταλλακτικά) 

100-120 8,00 

14 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ 100-120 10,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ90  

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

   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ91.  

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

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

Τ= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

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

 

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

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

............................................. 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί92  
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 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
91

 Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ 
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

92
 Άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 





 

 

Σελίδα 31 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ. 
Είναι δυνατι θ υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο των ομάδων του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ ι 
για οποιαδιποτε από τισ ομάδεσ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά κα πρζπει να αφορά ςτο ςφνολο των ειδϊν 
(μθχάνθμα και παρελκόμενα εξαρτιματα) τθσ κάκε ομάδασ όπωσ αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ (επί 
ποινι αποκλειςμοφ).  Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει για κάκε μθχάνθμα χωριςτά.  
 

Πςο αφορά τθν υποβολι προςφοράσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ για τθν Ομάδα Α: 
«προμικεια απορριμματοφόρου οχιματοσ», αυτι υποβάλλεται ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό με 
Αφξοντα Συςτθμικό Αρικμό: 109003. 

Πςο αφορά τθν υποβολι προςφοράσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ για τθν Ομάδα Β: 
«προμικεια Εκςκαφζα – Φορτωτι», αυτι υποβάλλεται ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό με Αφξοντα 
Συςτθμικό Αρικμό: 113002.  

 
Εφόςον οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά και για τισ δφο ομάδεσ, Ομάδα Α: 
«προμικεια απορριμματοφόρου οχιματοσ» και Ομάδα Β: «προμικεια Εκςκαφζα – Φορτωτι», κα 
υποβάλει τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά και τουσ ΔΥΟ υπόψθ θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ, δθλαδι και 
ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό με Αφξοντα Συςτθμικό Αρικμό: 109003 και ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό με 
Αφξοντα Συςτθμικό Αρικμό: 113002 
  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ93. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.94 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.95 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν96.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  
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 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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β) είτε των άρκρων 15 και 2797 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 98 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ99 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999100,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο101.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
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 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

100
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
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   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ102 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
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Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.] 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα103 104.  

ΟΜΑΔΑ Α 

1. Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, των 
προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν,  

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει 
των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ) 
αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ 
& ΔΛΚΤΥΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του απορριμματοφόρου οχιματοσ ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ μζχρι και τθν άδεια κυκλοφορίασ με ευκφνθ και δαπάνθ του 
προμθκευτι. (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

3. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι). ςυνοδευμζνθ από  Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο 
12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  
από διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του 
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα 
αφορά απορριμματοφόρα. (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ παραγωγισ του προςφερόμενου 
μοντζλου (τφπου) ι του αρχικοφ του αν πρόκειται για βελτίωςθ προγενζςτερου μοντζλου (παράγοντασ 
αξιοπιςτίασ οχθμάτων). (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ 
να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, 
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε 
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό). (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ πλαιςίου  και υπερκαταςκευισ τουλάχιςτον 
3 ζτθ. (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

7. Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ  ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των 
ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν  κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

8. Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ ανταπόκριςθ 
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν 
από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) 
εργαςίμων θμερϊν. Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα. (επί 
ποινι αποκλειςμοφ), 

9. Υπεφκυνθ διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ του πλαιςίου και τθσ υπερκαταςκευισ ι των 
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αντιπροςϊπων τουσ ςτθν Ελλάδα, ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και ότι κα καλφψουν 
τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ εάν αυτό τουσ ηθτθκεί από τον Διμο. (επί ποινι 
αποκλειςμοφ), 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ ότι κα προβεί ς’ οποιαδιποτε 
ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που τυχόν κα απαιτιςει ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία 
ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των οχθμάτων. (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

11. Υπεφκυνθ Διλωςθ -προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα 
λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει -εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να  επιδείξουν ίδιο ι όμοιο 
δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που κα υποδείξουν, 

12. Υπεφκυνθ Διλωςθ αναφορικά με τον προςφερόμενο χρόνο παράδοςθσ ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτεροσ από πζντε (5) μινεσ,, 

13. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα το χρόνο που δεςμεφεται και 
αναλαμβάνει τθν προμικεια των ανταλλακτικϊν ςτο Διμο κακϊσ και τον τρόπο που προτίκεται να 
αντιμετωπίηει τισ ανάγκεσ service. (επί ποινι αποκλειςμοφ),  

14. Ζγκριςθ τφπου (μεταφραςμζνθ κατά περίπτωςθ) του προςφερόμενου οχιματοσ, από τθν οποία κα 
πρζπει να προκφπτει ρθτά θ ςυμμόρφωςθ του με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κορφβου και εκπομπισ 
καυςαερίων (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

15. Βεβαίωςθ ότι θ υπερκαταςκευι για το απορριμματοφόρο κα πλθρεί το πρότυπο ΕΝ–1501-
1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. (κατάκεςθ με τθν προςφορά)  
 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, των 
προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν, 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) ότι: 

 το μθχάνθμα και τα παρελκόμενα κα καλφπτονται από 12-μθνθ τουλάχιςτον εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ του, ςφμφωνα και με τθν 
θμερομθνία του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ο 
προςφζρων κα πρζπει να υποβάλλει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρει ρθτά 
το χρόνο εγγφθςθσ. (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

 Εντόσ του ανωτζρω χρόνου εγγφθςθσ ο προμθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ 
οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ του μθχανιματοσ, των επιμζρουσ εξαρτθμάτων του και των 
παρελκομζνων του, με δικζσ τουσ δαπάνεσ και μζριμνα και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο 
ςυνεργείο, εφόςον οι ανωτζρω βλάβεσ δεν οφείλονται ςε χριςθ του μθχανιματοσ εκτόσ των 
τεχνικϊν του προδιαγραφϊν και δυνατοτιτων του. Οι δαπάνεσ επιςκευισ αφοροφν ςτο 
κόςτοσ των αναγκαίων ανταλλακτικϊν, ςτο κόςτοσ εργαςίασ και ςε κάκε άλλο ςχετικό κόςτοσ 
(π.χ μεταφορικά από και προσ το ςθμείο παραλαβισ του).  

3. Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2015 ISO και 14001:2015, 
4. Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει τουλάχιςτον ζνα εξουςιοδοτθμζνο 

ςυνεργείο που λειτουργεί εντόσ του Νομοφ Θρακλείου (κατά προτεραιότθτα) και δευτερευόντωσ εντόσ 
Κριτθσ (μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν ικανοποιείται θ πρϊτθ απαίτθςθ). Επιπλζον κα αναφζρει το 
μζγιςτο χρονικό διάςτθμα που δφναται να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ του μθχανιματοσ ςε 
εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία κακϊσ και το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ του ςε ανταλλακτικά, 

5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα το χρόνο που δεςμεφεται και 
αναλαμβάνει τθν προμικεια των ανταλλακτικϊν ςτο Διμο κακϊσ και τον τρόπο που προτίκεται να 
αντιμετωπίηει τισ ανάγκεσ service. (επί ποινι αποκλειςμοφ), 

6. Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία (επί ποινι αποκλειςμοφ) κα αναφζρονται:  

 Ο προςφερόμενοσ χρόνοσ παράδοςθσ ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από πζντε (5) 
μινεσ. 

 Το μθχάνθμα και τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα κα παραδοκοφν ςτισ 
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εγκαταςτάςεισ του Διμου Χερςονιςου, ζτοιμα προσ λειτουργία και επιπλζον με τρίγωνο 
ςτάκμευςθσ, πυροςβεςτιρα (τοποκετθμζνο ςε προβλεπόμενθ κζςθ), φαρμακείο και 
περιςτρεφόμενο φάρο οροφισ.  

 Τα κόςτθ μεταφοράσ, εκτελωνιςμοφ κλπ κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κόςτοσ για τθν παράδοςθ 
του μθχανιματοσ με πινακίδεσ κυκλοφορίασ ςτο Διμο βαρφνουν τον προμθκευτι.  

 Το μθχάνθμα και τα παρελκόμενα του κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ καταςκευισ και ςε κάκε 
περίπτωςθ, ο χρόνοσ καταςκευισ τουσ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του ζτουσ πριν από 
τθν θμερομθνία παράδοςθσ τουσ. 

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν105. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό. 

 

 

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά106 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα Ραραρτιματα Λ και ΛΛΛ τθσ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 107 

 

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

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

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

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

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ108   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτώ (8) 
μθνών  από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν  

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
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 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
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 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
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 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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

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

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ109 

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

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,110  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ111 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ112, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 *ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ:+ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά», τθν 30/08/2022 και ϊρα 9:00 πμ  

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

 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι113. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ114, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα115. 

Ειδικότερα : 

 *ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ:+ 
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
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 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

113
 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

114
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

115
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα 
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που 
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, 
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  





 

 

Σελίδα 42 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ116 θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ117. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ118. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ119 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

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

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5120.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 
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Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

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

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του121.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο122  

 *ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ:+ 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
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απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων 
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ123. Κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.124 

 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
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διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του125 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ126 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59127. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  
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 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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 Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

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

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου (Διοικθτικό Εφετείο Κριτθσ) 128.  

Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. 
Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει 
δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι 
προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι 

το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ 
δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία 
μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρϊ, εκδικάηονται από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά 
ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το 
αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  
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ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.129 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.130 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.131 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ  πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα δυο (2) μθνών.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 

 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.132. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ133.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ134. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  
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 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
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      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο135 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/136 137 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ138, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον 
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ 
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)139. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο140  

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

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

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

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

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 
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  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

137
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

138
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

139
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

140
 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο141  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των οχθμάτων από τθν αρμόδια Επιτροπι.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016142, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 143 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016144 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)145 . 

δ) ……………………………………… 

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ146 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
141

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

142
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

143
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

144
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

145
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

146
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ με τθν επιφφλαξθ 
τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016147 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία που κα οριςτεί με τθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, 
παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β)  

γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
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διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο148 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ149   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016150. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
149

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

150
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε πζντε (5) μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο  

Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 
Ρρομθκευτι. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ 
των πινακίδων, αλλά και τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ. 

Να υποβλθκεί ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ με τον προςφερόμενο χρόνο παράδοςθσ. 

 

Ομάδα Β: Μθχάνθμα Ζργου Εκςκαφζασ Φορτωτισ 

Το μθχάνθμα και τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα κα παραδοκοφν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Διμου Χερςονιςου, ζτοιμα προσ λειτουργία και επιπλζον με τρίγωνο ςτάκμευςθσ, 
πυροςβεςτιρα (τοποκετθμζνο ςε προβλεπόμενθ κζςθ), φαρμακείο και περιςτρεφόμενο φάρο οροφισ.  
Τα κόςτθ μεταφοράσ, εκτελωνιςμοφ κλπ κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κόςτοσ για τθν παράδοςθ του 
μθχανιματοσ με πινακίδεσ κυκλοφορίασ ςτο Διμο βαρφνουν τον προμθκευτι.  
Το μθχάνθμα και τα παρελκόμενα του κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ καταςκευισ και ςε κάκε περίπτωςθ, 
ο χρόνοσ καταςκευισ τουσ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του ζτουσ πριν από τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ τουσ. 
 
Ολόκλθρθ θ παραπάνω απαίτθςθ κζτει όρουσ απαράβατουσ και επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ151. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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. 
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      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16152 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου.  Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: οπτικόσ και λειτουργία ςε 
χριςθ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Ι παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Ο προμθκευτισ κα ενθμερϊςει τθν επιτροπι παραλαβισ όταν το όχθμα είναι ζτοιμο για μακροςκοπικό 
ζλεγχο και πικανϊσ πρακτικι δοκιμαςία. Σε περίπτωςθ που το όχθμα δεν βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Χερςονιςου, τότε ο προμθκευτισ κα πρζπει να αναλάβει όλα τα ζξοδα μετακίνθςθσ και επιςτροφισ, 
διαμονισ και ςίτιςθσ τθσ επιτροπισ προσ τθν τοποκεςία όπου βρίςκεται το όχθμα. 

Θ επιτροπι παραλαβισ ελζγχει το όχθμα εάν είναι ςφμφωνο με τθν τεχνικι προςφορά του προμθκευτι 
όπωσ αυτι ζγινε αποδεκτι κατά το ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει ότι το 
όχθμα αποκλίνει από τθν προςφορά του, τότε διαβιβάηει ςτον προμθκευτι επιςτολι όπου καταγράφονται 
οι παρατθριςεισ που κα πρζπει να αρκοφν. Στθν ςυνζχεια επαναλαμβάνεται θ παραπάνω διαδικαςία.  

Εφόςον το όχθμα είναι ςφμφωνο με τθν αποδεκτι τεχνικι προςφορά του προμθκευτι, τότε ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ. Στο πρωτόκολλο αυτό κα πρζπει απαραίτθτα να αναγράφονται τα 
μοναδικά ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ του οχιματοσ ι/και τθσ υπερκαταςκευισ (π.χ. αρικμόσ πλαιςίου, 
ςειριακόσ αρικμόσ υπερκαταςκευισ κλπ), για τθ μετζπειτα ταυτοποίθςι τουσ κατά το ςτάδιο τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ.  

Τυχόν κακυςτεριςεισ ςτθν παράδοςθ των οχθμάτων που οφείλονται ςε ζκδοςθ αποφάςεων δθμόςιων 
φορζων π.χ. ζγκριςθ κζςθσ ςε κυκλοφορία κλπ, μποροφν να παρατείνουν ανάλογα τθν διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ τθν επιβολι ρθτρϊν.  

Με τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ κακϊσ και όποιασ άλλθσ απαίτθςθσ 
αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ, τα οχιματα κα αςφαλίηονται από τον προμθκευτι για διάςτθμα τριϊν μθνϊν 
τουλάχιςτον. Θ αςφάλιςθ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ απαραίτθτεσ από τον Νόμο υποχρεωτικζσ 
καλφψεισ. 

Θ οριςτικι παραλαβι κα ςυντελείται ςε χϊρο που ζχει υποδειχκεί από τθν διακιρυξθ ι από τθν αρμόδια 
Υπθρεςία. Κατά τθν οριςτικι παραλαβι κα πραγματοποιθκεί ο τελικόσ ζλεγχοσ από τθν επιτροπι 
παραλαβισ και κα ςυνταχκεί το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, με ςυνθμμζνα όλα τα ζγγραφα που 
απαιτοφνται. Εναλλακτικά και μόνο μετά από αίτθμα του προμθκευτι και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
επιτροπισ παραλαβισ και παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οριςτικι παραλαβι μπορεί να 
πραγματοποιθκεί ςε χϊρο που κα υποδείξει ο προμθκευτισ ςτθν περιοχι τθσ Χερςονιςου. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ, αμζςωσ μετά τθν ςφνταξθ του πρωτόκολλου οριςτικισ παραλαβισ τα οχιματα κα 
παραλαμβάνονται από οδθγοφσ του Διμου. Ο προμθκευτισ κα μεριμνιςει και κα αναλάβει όλα τα ζξοδα 
για τθν μεταφορά τθσ επιτροπισ παραλαβισ προσ τον τόπο παραλαβισ και τθν επιςτροφι τουσ. Επίςθσ κα 
μεριμνιςει και κα αναλάβει όλα τα ζξοδα για τθν μεταφορά των οδθγϊν από τον Διμο προσ τισ 
εγκαταςτάςεισ του. Ο παραπάνω εναλλακτικόσ τρόποσ παραλαβισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για οχιματα 
όπωσ είναι π.χ τα επιβατθγά και τα φορτθγά και όχι για μικρά μθχανιματα ζργου.  

Τα οχιματα κα παραδίνονται με τισ δεξαμενζσ πλθρωμζνεσ με καφςιμο κατά τουλάχιςτον 25%.  

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ κα πρωτοκολλείται και ςτθν ςυνζχεια διαβιβάηεται από τθν 
επιτροπι παραλαβισ ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου. 

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

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

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

ΟΜΑΔΑ Α: 

Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία 

κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει 

εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ 

οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να  επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που 

κα υποδείξουν.  

 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο153  

 
 

6.7   

 

                                                           
153

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Η ΓΠΔ22/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο  Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο 
Παξαγσγήο  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΔΔΔ   

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ – Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΓΗΜΟ: Σεξζνλήζνπ 
ΣΙΣΛΟ: Ξξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ 
Νρήκαηνο θαη Κεραλήκαηνο έξγνπ 
Δθζθαθέα Φνξησηή 
ΔΙΡΑ ΣΔΤΥΩΝ: ΓΞΔ22/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ Νρήκαηνο θαη Κεραλήκαηνο 
έξγνπ Δθζθαθέα Φνξησηή  

 
 

Πξνυπνινγηζκνχ: 313.100,00 ζε ΔΤΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεθέκβξηνο, 2020 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 
ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

Σμήμα Διαχείρισης & υντήρησης 
Οχημάτων  

 ΓΗΜΟ: Σεξζνλήζνπ  
Σίηινο: Ξξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ 
Νρήκαηνο θαη Κεραλήκαηνο έξγνπ 
Δθζθαθέα Φνξησηή 
Πξνυπνινγηζκφο: 313.100,00 ΔΤΡΩ 
Υξεκαηνδφηεζε: ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ, ΔΟΓΑ 

                              

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε  Η 
Ρίηινο: Ξξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ Νρήκαηνο θαη 

Κεραλήκαηνο έξγνπ Δθζθαθέα Φνξησηή 
Θσδ. Ξξνϋπ/ζκνύ:  
CPV:  34144512-0 
 
Ξεξηγξαθή: 

Με απηή ηε κειέηε, πξνυπνινγηζκνχ 313.100,00 €, ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ πξφθεηηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα ελφο απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο θαη ελφο κεραλήκαηνο 
έξγνπ ηχπνπ εθζθαθέα θνξησηή. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ  
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 2 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 
κειέηεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ζε πέληε (5) κήλεο.  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη θαηά: 
 223.000,00 επξψ ην ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ - ΓΔΝ. Γ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
Π.Γ.Δ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 68484/16-10-2020 Απφθαζε 
Δπηρνξήγεζεο Γήκσλ κε ηίηιν: «1ε ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκφ 64403/5-10-2020 
απφθαζεο επηρνξήγεζεο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ 
εμνπιηζκνχ» απφ ην Πξφγξακκα Φηινδεκνο ΙΙ. (ΑΓΑ: 92Α746ΜΣΛ6-ΒΟΓ). 

 90.100,00 επξψ ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ κε ίδηνπο πφξνπο. 
Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. ___________ ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. Η πξνκήζεηα ζα 
εθηειεζηεί κε δηελέξγεηα Ηιεθηξνληθνχ Αλνηρηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Λ. Υεξζνλήζνπ 10 /12 / 2020 
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 
 
 
 
 

 
Λ. Υεξζνλήζνπ 09 /12 / 2020 

H πληάμαζα 
 
 
 
 

νθία Τθαληή  
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 
ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

Σμήμα Διαχείρισης & υντήρησης 
Οχημάτων  

 ΓΗΜΟ: Σεξζνλήζνπ  
Σίηινο: Ξξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ 
Νρήκαηνο θαη Κεραλήκαηνο έξγνπ 
Δθζθαθέα Φνξησηή 
Πξνυπνινγηζκφο: 313.100,00 ΔΤΡΩ 
Υξεκαηνδφηεζε: ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ, ΔΟΓΑ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη: 
1. ε Πξνκήζεηα ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ηχπνπ πξέζαο 

ρσξεηηθφηεηαο 16m3 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, φπσο αλαθέξεηαη θαη 
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, 
ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδσλ θαη νθηαθνζίσλ 
επξψ (179.800,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

2. ε Πξνκήζεηα ελφο (1) εθζθαθέα θνξησηή ειαζηηθνθφξνπ κε ηα εμαξηήκαηα θαη 

παξειθφκελα ηνπ φπσο αλαθέξεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα κέξε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο εθαηφλ 

εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδσλ θαη νθηαθνζίσλ επξψ (133.300,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 

έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο. 

 

Άξζξν 2ν 
Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3536/2007 θαη ηνπ Ν. 3731/2008 φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 
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Άξζξν 3ν 
Ππκβαηηθά ηεύρε 

 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
1. Η αλαιπηηθή Γηαθήξπμε. 
2. Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
3. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  
4. Ο Πξνυπνινγηζκφο 
5. Η Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ηα πιήξε ηερληθά θαη 
πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 
 

Άξζξν 4ν 
Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 

Η πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κεηά απφ ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ θαη κεηά ηελ 
αλάξηεζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο απηήο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα, θαζψο θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο 
έδξαο ηνπ Ννκνχ, πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηά ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, αιιά θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 
18 ηνπ N. 4469/17 (ΦΔΚ 62/03.05.2017 ηεχρνο Α’). 
Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο είλαη ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο 
– ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε 
απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
 

Άξζξν 5ν 
Γαπάλε δεκνζίεπζεο 

 

Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν, απφ 4/9/2009, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ΦΔΚ 163. 
 

 

Άξζξν 6ν 
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο - αλάζεζεο / Πύκβαζε 

 

ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Με ηελ απνζηνιή ηεο αλαθνίλσζεο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη ζπλάθζεθε 
θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θαηά ηα ινηπά, 
φπσο ζην αλσηέξσ άξζξν, νξίδνληαη. 
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ θνξέα θαη ππνγξάθεηαη 
θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, φπσο νξίδεηαη ζην Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 7ν 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο. 





5 
 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο, 
ρσξίο ην ΦΠΑ, έηζη : 

- γηα ηελ Οκάδα Α : 7.250,00 επξψ 
- γηα ηελ Οκάδα Β: 5.375,00 επξψ 
- γηα ηηο Οκάδεο Α + Β: 12.625,00 επξψ  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο, κεηά 
ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο. 
 

Άξζξν 8ν 
Ξιεκκειήο θαηαζθεπή 

 

Δάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηέο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 

Άξζξν 9ν 
Θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 

Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη  ζηνλ Γήκν Σεξζνλήζνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ παξάδνζεο (5 κήλεο) απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. αλ εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ηα 
είδε ζε ρψξν θαζνξηζκέλν απφ ηελ Τπεξεζία θαη κε επζχλε κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο, ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί 
λα θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

Άξζξν 10ν 
Ξαξαιαβή 

 

Η παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 11β 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ρξφλν. Καηά 
ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη 
λα παξνπζηαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηε ζχκβαζε θαη ζην άξζξν 208 Ν. 4412/2016.  

 

Άξζξν 11ν 
Ρξόπνο πιεξσκήο 

 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016, χζηεξα 
απφ πξνζθφκηζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη αθνχ πξνεγεζεί ε παξαιαβή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή. 
Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή αλαθέξνληαη επίζεο ζην άξζξν 200 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 12ν 
Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
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Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε είδνπο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνπο. Ο Γήκνο επηβαξχλεηαη 
κφλν κε ηνλ Φ.Π.Α. πνπ ν πξνκεζεπηήο αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη επηβαξχλνληαη ηα 
πξνο πξνκήζεηα είδε ελψ θάζε άιινπ είδνπο θξάηεζε (πρ ηαμηλφκεζεο θαη έθδνζεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο θιπ) επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 
 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Λ. Υεξζνλήζνπ 10 / 12 / 2020 
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 
 
 
 
 

 
Λ. Υεξζνλήζνπ 09 /12 / 2020 

H πληάμαζα 
 
 
 
 

νθία Τθαληή  
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 
ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 
ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

Σμήμα Διαχείρισης & υντήρησης 
Οχημάτων  

 ΓΗΜΟ: Σεξζνλήζνπ  
Σίηινο: Ξξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ 
Νρήκαηνο θαη Κεραλήκαηνο έξγνπ 
Δθζθαθέα Φνξησηή 
Πξνυπνινγηζκφο: 313.100,00 ΔΤΡΩ 
Υξεκαηνδφηεζε: ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ, ΔΟΓΑ 

 

ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

ΑΟΘΟΝ 1ν 
Αληηθείκελν Ξξνκήζεηαο 

 
Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ελφο απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο θαη ελφο 

κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα θνξησηή γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ.   

ΑΟΘΟΝ 2ν 
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

 

2.1 ΝΚΑΓΑ Α: ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

 

Α.  ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Πθνπόο  

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα 

απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ (ηχπνπ πξέζαο) 16m3 . 

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. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

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. Ξιαίζην νρήκαηνο 

Σν απνξξηκκαηνθφξν φρεκα λα απνηειείηαη απφ απηνθίλεην πιαίζην θαηάιιειν γηα θαηαζθεπή 

απνξξηκκαηνθφξνπ (απνθνκηδή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ ). 

Ο ηχπνο πιαηζίνπ νρήκαηνο ζα είλαη 4x2. 
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Σν ζπλνιηθφ κηθηφ  θνξηίν ζα είλαη πεξίπνπ 19tn. θαη ην σθέιηµν θνξηίν απηνχ ηνπιάρηζηνλ 12,5 tn 

γηα ην απνξξηκκαηνθφξν ησλ 16 m3.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 πξέπεη λα είλαη βαξηάο θαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, µε ηζρπξφ ζχζηεµα αλάξηεζεο, γηα λα 

αληεπεμέξρεηαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληά ην φρεµα θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν απφξξηςεο ησλ 

απνξξηµµάησλ. Σν φρεµα πξέπεη λα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εµπξφο. 

 
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.  
 

To σθέιηκν θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ απαηηνχκελνπ, γηα ηελ κεηαθνξά 

ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ βάξνπο  450kgr/m3.  Να δνζεί ην σθέιηκν θνξηίν απνξξηκκάησλ. 

Οη πιεπξηθέο µπάξεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη απνζπψµελεο γηα ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Δπί ηεο δεμαµελήο θαπζίµσλ πξέπεη λα ππάξρεη ηάπα πνπ λα θιεηδψλεη. Σν πιαίζην ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζε θαµία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγµα ή ζηξέβισζε (αθφµα θαη γηα θνξηία µεγαιχηεξα ηνπ 

µέγηζηνπ επηηξεπφµελνπ) θαηά 20%. ∆ηαθνξεηηθά ν πξνµεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζεη ην 

πιαίζην. 

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. 

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) 
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 Ίδην (λεθξφ) βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνχ. 

 Σν θαζαξφ σθέιηκν θνξηίν 

 Η ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ηνπ πίζσ άμνλα. 

 

3. Θηλεηήξαο  

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο , ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο ζε θπθινθνξία 

ηχπνπο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6, DIESEL, 4/ρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 6/θχιηλδξνο, 

πδξφςπθηνο απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο θαη άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο θπθινθνξίαο. Η 

νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 320Hp θαη ξνπήο 1.200Nm. Θα δηαζέηεη θαηά 

πξνηίκεζε ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo) κε ςχμε αέξα ππεξπιήξσζεο (Intercooler). Ο 

θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη πεξίπνπ 7.500cc. 

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. Η 

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  

• Η πξαγκαηηθή ηζρχο , ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

• Η 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. Πύζηεκα κεηάδνζεο 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη ρεηξνθίλεην θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) νπηζζνπνξείαο. 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα δηαζέηεη θαηάιιειν δπλακνιήπηε (P.T.O.) γηα ηε κεηάδνζε ηηο θίλεζεο ζηελ 
ππεξθαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο. Θα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα πνπ ζα απνζπκπιέθεη ηελ ηζρχ πνπ ζα 
κεηαδίδεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα ζηελ ππεξθαηαζθεπή, φηαλ ην φρεκα ζα μεθηλά γηα πνξεία. 
Η 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. Πύζηεκα πέδεζεο 
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Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο κε αέξα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 

Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (Α.Β.S.), ζχζηεκα θαηαλνκήο πίεζεο πέδεζεο αλάινγα κε ην θνξηίν, 

ζηνλ πίζσ άμνλα, θαζψο θαη ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηζρχνο πέδεζεο αλάινγα ην θνξηίν EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) ή ζχζηεκα αληίζηνηρνπ ηχπνπ. Δπηζπκεηφ είλαη ην φρεκα λα 

δηαζέηεη  ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ζηαζεξνπνίεζεο (Electronic Stability System – ESP). 

To θνξηεγφ πιαίζην ζα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη νπίζζηνπο ηξνρνχο δηζθόθξελα ή ηακπνύξα 

ή ζπλδπαζκό απηώλ, 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. Πύζηεκα δηεύζπλζεο  

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. Η 

αθηίλα ζηξνθήο λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

 

7. Άμνλεο – αλαξηήζεηο 

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αμόλσλ. Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο  ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα ζα είλαη  

ραιύβδηλεο ή κε αεξόζνπζηεο (air suspension) ή ζπλδπαζκό απηώλ. Να δνζεί ν ηχπνο, ν 

θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ.  

 

Η θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4Σ2). Ο θηλεηήξηνο πίζσ άμνλαο  ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο. Ο θηλεηήξηνο πίζσ 

άμνλαο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζχζηεκα ASR, πνπ απνηξέπεη ηε δηαθνξά ζηξνθψλ ζηνπο ηξνρνχο  

ζε πεξίπησζε  κεησκέλεο πξφζθπζεο. Οη πίζσ ηξνρνί λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα ππνκείσζεο ζηξνθψλ 

ζηηο πιήκλεο ησλ ηξνρψλ γηα θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε απφθξηζε ησλ ηξνρψλ θαηά ηηο ζπλερείο 

εθθηλήζεηο  κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ θαη γηα ηελ  άκεζε κεηάδνζε ηεο 

κέγηζηεο  ξνπήο ζηνπο ηξνρνχο. 

 

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. 

Η 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) ζπλελνηζε  

 

8. Θακπίλα νδήγεζεο 
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Η 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. 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 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. Σξσκαηηζκόο 

 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.  

Η 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.  

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε κε ηνλ ηίηιν «ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ». Οη ζρεηηθέο δαπάλεο ηεο 

ζήκαλζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

10. ΞΔΟΘΑΡΑΠΘΔΖ – ΘΗΒΥΡΑΚΑΜΑ 

10.1. Γεληθά: 

Η ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη κε κε ζπκπηεζηή αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο. Ο σθέιηκνο 

φγθνο ζε ζπκπηεζκέλα απνξξίκκαηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16m3 . ζα είλαη θαηάιιειε γηα θφξησζε 

αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο, ζε ραξηνθηβψηηα ή μπινθηβψηηα 

ρσξίο ζπζθεπαζία πνπ ζα θνξηψλνληαη κε θηπάξη θ.ιπ.. ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ αζέαηε αιιά 

θαη πγηεηλή κεηαθνξά ησλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ Ο ρξφλνο απηφκαηνπ θχθινπ εθθέλσζεο ησλ 

θάδσλ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1min. Να αλαθεξζεί ν ρξφλνο εθθέλσζεο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν χςνο 

ρεηξνλαθηηθήο απνθνκηδήο αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζε ζπκκφξθσζε κε 

ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ-1501-1:2011+Α1:2015 ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1m. Σν Ύςνο κεραληθήο (κε 

θάδνπο) απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (απφ νξηδφληην έδαθνο), ζα είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ 

Πξφηππν ΔΝ-1501-1:2011+Α1:2015. 

Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ ηνπ νρήκαηνο-πιαηζίνπ. Η 

ππεξθαηαζθεπή ζα ηνπνζεηεζεί / βηδσζεί κε αζθάιεηα πάλσ ζην ζαζί κε εμαζθάιηζε ηεο θαηαλνκήο 

ησλ βαξψλ. Όινη νη κεραληζκνί ζηελ ππεξθαηαζθεπή ζα είλαη επηζθέςηκνη . Η ζέζε ησλ θιαο θαη ησλ 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη απφ ηελ απιή πξφζθξνπζε 
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ηνπ απηνθηλήηνπ ζε πνξεία πξνο ηα φπηζζελ ή θαηά ηε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ησλ θάδσλ. ην πίζσ 

κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ζθνχπαο, ελφο θαξαζηνχ θαη ελφο 

θηπαξηνχ γηα ηπρφλ απαηηνχκελν θαζαξηζκφ ηεο πεξηνρήο εθθέλσζεο ηνπ θάδνπ Να δνζεί ην 

εξγνζηάζην θαη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Να δνζεί ην βάξνο ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο. Η θαηαλνκή βαξψλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ Η 

θηβσηάκαμα ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλή . 

 

10.2. Θπξίσο ζώκα ππεξθαηαζθεπήο-Σνάλε θόξησζεο-Νπίζζηα ζύξα:  

Σν ζψκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο  ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ηθαλνχ πάρνπο θαη 

πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε. 

 Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηκήκαηα πνπ δέρνληαη απμεκέλεο πηέζεηο, ηξηβέο θαη γεληθφηεξα κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο ( φπσο ε ρνάλε ηξνθνδνζίαο  θαη ην εζσηεξηθφ δάπεδν ηνπ ζψκαηνο),   ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο ράιπβαο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθνχ αληηηξηβηθνχ ηχπνπ HARDOX 450 ή 

αλζεθηηθφηεξνο. Σν πάρνο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζψκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4mm, ην δε πάρνο ηνπ 

θαηψηεξνπ ηκήκαηνο ηεο ρνάλεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5mm ελψ απηφ ησλ θάησ πιεπξηθψλ 

ηνηρσκάησλ ηεο ρνάλεο ηνπιάρηζηνλ 3mm.  

Η  ρσξεηηθφηεηα ηεο  ρνάλεο θφξησζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  1,6m3. Να ππνβιεζεί ζρέδην ηεο 

ρνάλεο θφξησζεο κε δηαζηάζεηο θαζψο θαη ππνινγηζκφο ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο. 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ιεθάλε απνξξνήο ζηξαγγηζκάησλ αλάκεζα ζην ζψκα πνπ δέρεηαη θαη 

πεξηέρεη ηα απνξξίκκαηα θαη ηελ νπίζζηα ζχξα έηζη  ψζηε ζε πεξίπησζε δηαξξνψλ απφ ην ζψκα ηα 

ζηξαγγίζκαηα απηά λα ζπζζσξεχνληαη ζηελ ιεθάλε απνξξνήο θαη λα κελ πέθηνπλ ζην νδφζηξσκα . Η  

ιεθάλε απηή ζα είλαη ζπλδεκέλε κε ηελ ρνάλε παξαιαβήο ησλ απνξξηκκάησλ κέζσ εηδηθνχ ζηνκίνπ θαη 

ζσιήλα έηζη ψζηε ηα ζηξαγγίζκαηα λα κεηαθέξνληαη ζε απηή. Η εθθέλσζή ηεο ζα γίλεηαη κε ηελ 

αλαηξνπή ηεο νπίζζηαο ζχξαο θαηά ηελ θάζε ηεο εθθφξησζεο. Σα αλσηέξσ ζα απνδεηθλχνληαη κε ηελ 

θαηάζεζε ζρεδίσλ ή θσηνγξαθηψλ απφ πξνγελέζηεξε ηνπνζέηεζε φκνηαο δηάηαμεο.    

Να πξνζθνκηζηνχλ  θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά  πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα, ηηο ηδηφηεηεο θαη ην 

πάρνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ειαζκάησλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο.  (παξαζηαηηθά αγνξάο). 

Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο επί ηεο ππεξθαηαζθεπήο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιήξεηο ξαθέο ζε νιφθιεξν 

ην κήθνο ησλ ζπλδεφκελσλ επηθαλεηψλ ψζηε λα ππάξρεη απμεκέλε αληνρή θαη θαιή εκθάληζε.  Θα 

ππάξρεη κεραληζκφο γηα ζηαζεξή ζηήξημε ζε πεξίπησζε επηζθεπήο .  

Η πίζσ ζχξα/πφξηα εθθφξησζεο ζην πίζσ κέξνο πνπ ζα αλνηγνθιείλεη κε δχν πιεπξηθνχο πδξαπιηθνχο 

θπιίλδξνπο (κπνπθάιεο) ζηελ πφξηα θαη απφιπηα ζηεγαλά. Σν άλνηγκα ηεο ζχξαο ζα κπνξεί λα γίλεηαη 

απφ ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ ελψ ην θιείζηκν νπσζδήπνηε κφλν απφ πίζσ ψζηε λα είλαη νξαηφ ην πεδίν ηνπ 

θιεηζίκαηνο ηεο ζχξαο. Σα έκβνια λα βξίζθνληαη ζηηο πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

πιήξεο ζηεγαλφηεηα κε ηελ ηνπνζέηεζε ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα κεηαμχ 

ζψκαηνο θαη πφξηαο.  

 

Ρν πιαίζην  ζα θέξεη εηδηθή πξνεηνηκαζία έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δερηεί   

ςεπδνπιαίζην αλάκεζα ζηελ ππεξθαηαζθεπή θαη ην πιαίζην ηνπ νρήκαηνο  γηα ηελ 

δύγηζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ ηεο ππεξθαηαζθεπήο.  

Δπίζεο ζα ππάξρεη εηδηθή ειεθηξνληθή πξνεηνηκαζία  έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ην  

ειεθηξνληθό  ζύζηεκα  ηεο  ππεξθαηαζθεπήο  κε  απηό  ηνπ  πιαηζίνπ  ώζηε  

λα  θαηαγξάθνληαη  ηα εκεξήζηα δεδνκέλα απνθνκηδήο, σθέιηκα θνξηία θιπ. 
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10.3. Πύζηεκα ζπκπίεζεο:  

Σν ζχζηεκα ζπκπίεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα απνξξίκκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα 

πγξψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ηξηβφκελνη κεραληζκνί θαη ηα εμαξηήκαηα ζπκπίεζεο δελ πξέπεη λα 

επεξεάδνληαη απφ ηα πιηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα απνξξίκκαηα. Σν άθξν ησλ πιαθψλ πξνψζεζεο θαη 

ζπκπίεζεο λα θέξεη εηδηθέο εληζρχζεηο. Η πιάθα απφξξηςεο λα είλαη εληζρπκέλε κε απηνηειέο πξνθίι 

ράιπβα γηα απμεκέλε αληνρή . 

Η ρνάλε θφξησζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδνειάζκαηα ηχπνπ HARDOX 450 ή 

αλζεθηηθφηεξα. Η  ρσξεηηθφηεηα / άλνηγκα ρνάλεο γηα θφξησζε θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ  1,6 m3. Σν πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ησλ πιαθψλ πξνψζεζεο θαη ζπκπίεζεο, απφξξηςεο θαη  

ρνάλεο θφξησζεο ηθαλφ γηα αληνρή ζηελ πίεζε ησλ πδξαπιηθψλ εκβφισλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  5mm 

ελψ ην πιηθφ ησλ πιεπξψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα απνξξίκκαηα ζα είλαη HARDOX 450 ή 

αλζεθηηθφηεξν.  

Η ζπλνιηθή ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ σο πξνο ηνλ σθέιηκν φγθν ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ  450 kg/m3 αλάινγα κε ηελ ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε ζπλνιηθή ζρέζε φγθνπ 

ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ πξνο αζπκπίεζηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  5:1.  

ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο πξέπεη λα επηηπγράλνληαη θαηφπηλ επηινγήο νη αθφινπζνη θχθινη εξγαζίαο: 

ζπλερήο – απηφκαηνο κηαο θάζεο ζπκπίεζεο θαζψο θαη ν ηειείσο ρεηξνθίλεηνο – δηαθνπηφκελνο θχθινο 

ζπκπίεζεο . Οη ζσιελψζεηο θαη ηα ξαθφξ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο λα είλαη κεγάιεο αληνρήο (γηα 

πηέζεηο κεγαιχηεξεο απφ 350bar) θαη πνηφηεηαο γηα καθξνρξφληα θαιή ιεηηνπξγία θαη λα είλαη εχθνιεο 

ζηελ πξφζβαζε θαη επηζθεπή. Όια ηα πδξαπιηθά έκβνια θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη 

ζσιελψζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα απνξξίκκαηα. Σα 

πδξαπιηθά έκβνια ηνπ καραηξηνχ ζπκπίεζεο  θαη ηνπ θνξείνπ ζα είλαη αληεζηξακκέλα θαη εληφο ηεο 

ζχξαο ζπκπίεζεο. 

 

Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αζθαιηζηηθά θαη κεραληζκνχο αλαθνπθίζεσο γηα 

ηελ απνθπγή ππεξθνξηψζεσλ ηνπ νρήκαηνο. Να αλαθεξζνχλ νη αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο ζηελ 

πιάθα ζπκπίεζεο θαη λα ππνβιεζεί αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο απηψλ.  

Σν πδξαπιηθφ ρεηξηζηήξην εληνιψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζα  είλαη αλαινγηθνχ ηχπνπ ή ηζνδχλακνπ  

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ ζθαικάησλ ε κεηαβιεηή ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ εκβφισλ.   

Η αληίζηαζε ηνπ σζεηήξα  απφξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα είλαη ειεθηξνληθά ξπζκηδφκελε έηζη ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε ζπκπίεζε θαη απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ην ηχπν θαη ηελ θχζε 

ησλ απνξξηκκάησλ. Θα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ππνδνρέο, ψζηε κε ηε ρξήζε θνξεηνχ καλφκεηξνπ λα 

κπνξνχλ εχθνια λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαξξνέο . 

Καηά ηελ αλχςσζε ηεο πίζσ πφξηαο ζα ππάξρεη ερεηηθφ ζήκα .  

 

Θα ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο ησλ θάδσλ θαη ειαζηηθά πξνζηαζίαο απφ ηηο 

θξνχζεηο. Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ εμσηεξηθφ ζεκείν ηνπ νρήκαηνο, πίζσ δεμηά θαηά 

πξνηίκεζε. Καηά ηελ θάζνδν ηνπ θάδνπ θαη πξηλ ν θάδνο αθνπκπήζεη ζην έδαθνο, ζα κεηψλεηαη 

απηφκαηα ε ηαρχηεηα θαζφδνπ δηακέζνπ θαηάιιειεο  ειεθηξνπδξαπιηθήο δηάηαμεο έηζη ψζηε λα κελ 

θαηαπνλνχληαη νη ηξνρνί ησλ θάδσλ θαη παξακνξθψλνληαη ή ζπάλε.  Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλχςσζεο δχν θάδσλ 80-360 lt ηαπηφρξνλα. Να αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ πδξαπιηθψλ θπιίλδξσλ 
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10.4. Ζιεθηξηθό ζύζηεκα 

 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 αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ. 

 Η 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 θεληξηθνχ θαισδίνπ πξνο έλαλ ινγηθφ ειεγθηή, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε θαηάιιειε ππνδνρή ηεο νπίζζηαο ζχξαο. 

Ο ινγηθφο ειεγθηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ηειεπηθνηλσλίαο (κέζσ ζχξαο 

Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δηαγλσζηηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ απφζηαζε ζα είλαη πιήξσο ζπκκνξθσκέλνο κε φινπο ηνπο 

επξσπατθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ηνπ ζπκβαηφηεηα θαη αηξσζία, γηα ηελ 

αλζεθηηθφηεηά ηνπ απέλαληη ζηε ζθφλε θαη ηελ πγξαζία (IP66), θαζψο θαη γηα ηελ αληνρή ηνπ ζηνλ 

πεπηεζκέλν αηκφ (IP69K). 

Σα θαιψδηα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ζήκαηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζα εθθηλνχλ απφ ηνλ 

ινγηθφ ειεγθηή θαη αθνχ ζα δηαθιαδίδνληαη ζε θεληξηθφ θνπηί δηαθιαδψζεσλ, ζα θαηεπζχλνληαη πξνο 

ηα ρεηξηζηήξηα, πξνο ηηο θαηεπζπληήξηεο βαιβίδεο, πξνο ηνπο επαγσγηθνχο αηζζεηήξεο, πξνο ηηο 

ζπζθεπέο θσηηζκνχ θαη πξνο ηνπο πξνεηδνπνηεηηθνχο θάξνπο. ην θεληξηθφ θνπηί δηαθιαδψζεσλ ζα 

βξίζθεηαη, επίζεο, εγθαηεζηεκέλνο βνκβεηήο, ν νπνίνο ζα εθπέκπεη θαηάιιειν ερεηηθφ ζήκα θαηά ηελ 

αλχςσζε ή ηελ θαηάβαζε ηεο νπίζζηαο ζχξαο.  

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 εχθνιεαληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα θαιψδηα ζα είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία EN 2006/95 θαη ζα θέξνπλ δηαθξηηηθή αξίζκεζε γηα ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπο.  

ην ρεηξηζηήξην θακπίλαο ζα βξίζθεηαη επίζεο ελζσκαησκέλε νζφλε επηηήξεζεο ζπζηήκαηνο (7’’ 

ηνπιάρηζηνλ, πγξψλ θξπζηάιισλ), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:  

 Οζφλε ηεο θάκεξαο νπίζζηαο επηηήξεζεο (κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο θαη πιήξνπο θάιπςεο 

ηεο νζφλεο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ).  

 Πιήθηξα αθήο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θάξσλ, ηνπ πξνβνιέα εξγαζίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

θφξησζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο εθθέλσζεο.  

 Οζφλε ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο, κε εηθνλίδηα ηα νπνία ζα ελαιιάζζνληαη, 

δεηθλχνληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αλαδπφκελα παξάζπξα κε επεμεγεκαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζθάικαηα ή δπζιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ωξφκεηξν ιεηηνπξγίαο. 

 Ηκεξνδείθηε θαη σξνδείθηε. 

 Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ. 

 Οζφλε ηζηνξηθνχ ζθαικάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Μελνχ κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο, γηα ην πξφγξακκα ζπληήξεζήο 

ηνπ θαη γηα ηελεπεμήγεζε ησλ ελδείμεσλ θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

  Μελνχ ξπζκίζεσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε, πνπ ζα επηηξέπεη ζε εμνπζηνηνκέλν πξφζσπν 

λα εθηειεί επηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα θαη εηδηθφηεξα ζηηο πηέζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Ο ρεηξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο θαη ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ζα γίλεηαη 

απφ δχν ρεηξηζηήξηα πνπ ζα βξίζθνληαη εξγνλνκηθά εγθαηεζηεκέλα εθαηέξσζελ, ζηηο εμσηεξηθέο 

πιεπξέο ηεο νπίζζηαο ζχξαο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο EN 1501-1, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε κέγηζηε αζθάιεηα ησλ εξγαηψλ ηεο απνθνκηδήο.  

Καη ηα δχν ρεηξηζηήξηα ζα είλαη απφιπηα ζηεγαλά, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηε ζθφλε 

(IP66) θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιήθηξα θαη δηαθφπηεο, σο αθνινχζσο:   

 Πιήθηξν Γηαθνπή έθηαθηεο αλάγθεο (E-stop), γηα ηελ αθαξηαία παχζε ησλ     

απνξξηκκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (Κφθθηλν). 

 Πιήθηξν Κνπδνχλη γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηή ζηελ θακπίλα (Μαχξν). 

 Πιήθηξν χςσζεο αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ (Γαιάδην). 

 Πιήθηξν θαηάβαζεο αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ (Μπιε). 

 Πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε γηα ηελ ειεγρφκελε ιεηηνπξγία ηνπ θνξείνπ. 

 Πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε γηα ηελ ειεγρφκελε ιεηηνπξγία ηεο πιάθαο ζάξσζεο. 

 Πιήθηξν Απεκπινθή (Rescue) γηα ηελ παχζε ηνπ θχθινπ ζπκπίεζεο ζε πεξίπησζε εκπινθήο 

(Κίηξηλν). 

 Πιήθηξν Δλεξγνπνίεζε απηφκαηνπ θχθινπ ζπκπίεζεο (Μαχξν). 

 

Δηδηθφηεξα ζην ρεηξηζηήξην νπίζζηαο ζχξαο ηεο δεμηάο πιεπξάο ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο 

επηινγέαο, ν νπνίνο ζα θαζνξίδεη εάλ ην πιήθηξν Απηφκαηνο θχθινο ζπκπίεζεο ζα ελεξγνπνηήζεη έλαλ 

ή ζπλερφκελνπο θχθινπο ζπκπίεζεο. Όια ηα πιήθηξα επαλαθνξάο πνπ ζα ελεξγνπνηνχλ 

απνξξηκκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα, ελψ δίπια απφ θάζε πιήθηξν ή 

δηαθφπηε ζα ππάξρεη εηθνληζηηθή ζήκαλζε κε δεηθηηθά ρξψκαηα, πνπ ζα θαζηζηνχλ ζαθή ηελ εξκελεία 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ο ρεηξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηάβαζεο ηεο νπίζζηαο ζχξαο ζα γίλεηαη απφ έλα θαη κφλν 

ρεηξηζηήξην, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην νπίζζην κέξνο ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηνπ 

ζψκαηνο, πξνθεηκέλνπ ν ρεηξηζηήο λα έρεη άκεζε νπηηθή επαθή κε ηνλ ρψξν πίζσ απφ ην φρεκα, ηε 

ζηηγκή πνπ ζα εθηειεί ηε ιεηηνπξγία. Σν ρεηξηζηήξην ζα θέξεη δχν καχξα πιήθηξα, πνπ ζα 

ελεξγνπνηνχλ ηελ θαηάβαζε ηεο νπίζζηαο ζχξαο, εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπν πνπ ζα ππνρξεψλνπλ ζηε 

ρξήζε θαη ησλ δχν ρεηξψλ ηνπ ρεηξηζηή. Αλάκεζα ζε απηά ζα ππάξρεη έλα αθφκε πιήθηξν Γηαθνπή 

έθηαθηεο αλάγθεο (E-stop) , πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αθαξηαία παχζε ησλ απνξξηκκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

10.5. Πύζηεκα αλύςσζεο θάδσλ  

 Η ρνάλε ππνδνρήο ησλ απνξξηκκάησλ ζα δέρεηαη κεηαιιηθνχο θαη πιαζηηθνχο θάδνπο ρσξεηηθφηεηαο 

απφ 80 lt έσο ηνπιάρηζηνλ 1300 lt (ελδεηθηηθά, θαηά DIN 30740, DIN 30700 θαη ΔΝ 840), κέζσ 

πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο αλχςσζεο θαη εθθέλσζεο θάδσλ ηχπνπ βξαρηφλσλ ή/θαη xηέλαο. Η αλπςσηηθή 

ηθαλφηεηα κεραληζκνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 700kg. 
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Σν φρεκα ζα θέξεη επίζεο ζηνλ αλπςσηηθφ κεραληζκφ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο εηδηθή δηάηαμε ε 

νπνία κε ηελ ρξήζε πδξαπιηθήο ελέξγεηαο  ζα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη ζα θιεηδψλεη-αζθαιίδεη 

φινπο ηνπο θάδνπο εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ζα αλπςψλεη κε ην ζχζηεκα ηεο ρηέλαο. Δηδηθφηεξα ε δηάηαμε 

απηή ζα αζθαιίδεη φινπο ηνπο θάδνπο πνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο ρηέλαο 

απνηξέπνληαο έηζη ηφζν ηελ πηψζε ηνπο εληφο ηεο ρνάλεο απφξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ φζν θαη εθηφο 

θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηεβάζκαηνο ηνπ θάδνπ κεηά ην άδεηαζκα ηνπ. Η απελεξγνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ 

κεραληζκνχ ζηελ θάζε ηεο θαζφδνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε νξηζκέλν χςνο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ε ζξαχζε ηνπ θάδνπ αιιά θαη ε εχθνιε παξαιαβή ηνπ απφ ηνπο ρεηξηζηέο.  Σα αλσηέξσ ζα 

απνδεηθλχνληαη κε ηελ θαηάζεζε ζρεδίσλ ή θσηνγξαθηψλ απφ πξνγελέζηεξε ηνπνζέηεζε φκνηαο 

δηάηαμεο. 

Θα ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο ησλ θάδσλ θαη ειαζηηθά πξνζηαζίαο απφ ηηο 

θξνχζεηο. Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ εμσηεξηθφ ζεκείν ηνπ νρήκαηνο, πίζσ δεμηά θαηά 

πξνηίκεζε. Καηά ηελ θάζνδν ηνπ θάδνπ θαη πξηλ ν θάδνο αθνπκπήζεη ζην έδαθνο, ζα κεηψλεηαη 

απηφκαηα ε ηαρχηεηα θαζφδνπ δηακέζνπ θαηάιιειεο  ειεθηξνπδξαπιηθήο δηάηαμεο έηζη ψζηε λα κελ 

θαηαπνλνχληαη νη ηξνρνί ησλ θάδσλ θαη παξακνξθψλνληαη ή ζπάλε.  Να αλαθεξζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ 

πδξαπιηθψλ θπιίλδξσλ 

 

10.6. Γπλακνιήπηεο (P.T.O.)  

Η ππεξθαηαζθεπή ζα θηλείηαη ζπλνιηθά απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο κέζσ δπλακνιήπηε (P.T.O) θαη 

κέζσ αληιίαο ειαίνπ κεηαβιεηήο ξνήο αληιίαο (φπνπ ζα θηλεί ηελ πξέζα, ζα αλνίγεη ηε ζχξα, ζα 

αλπςψλεη θαη ζα εθθελψλεη ηνπο θάδνπο κε ην ζρεηηθφ ηαξαθνχλεκα θαη ζα θηλνχλ αληίζηξνθα ην 

έκβνιν εθθέλσζεο ηνπ νρήκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ηαρχηεηα ησλ εκβφισλ απφ ζπγρξνληζκέλε 

θίλεζε). Να δνζεί ν ηχπνο, ε κέγηζηε παξνρή ζηηο δηάθνξεο ζηξνθέο θαη ε κέγηζηε πίεζε ηεο αληιίαο 

(παξνρή θαηάιιεισλ δηαγξακκάησλ). Θα ππάξρεη σξφκεηξν ιεηηνπξγίαο δπλακνιήπηε (P.T.O.) 

 

 

11. Ιεηηνπξγηθόηεηα, Απνδνηηθόηεηα θαη Αζθάιεηα  

Η 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 :   

- Ηιεθηξνκαγλεηηθήο 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. Λα ππνβιεζεί  
κε ηελ πξνζθνξά. 

 

Η 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 
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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.   

Θα ππάξρεη ζχζηεκα/κεραληζκφο κε δηαθφπηεο εθηάθηνπ αλάγθεο stop θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο ησλ εξγαηψλ, ην νπνίν λα απελεξγνπνηεί φιν ην ζχζηεκα ζπκπίεζεο θαη γηα ην νπνίν 

απαηηείηαη ρεηξνθίλεηα ε επαλαθνξά ηνπ. Ο κεραληζκφο απεγθισβηζκνχ  ζα ιεηηνπξγεί απφ πιήθηξν 

ζην ρεηξηζηήξην.  

Θα ππάξρεη έγρξσκε θάκεξα επηζθφπεζεο (CCTV) ηνπ ρψξνπ θφξησζεο κε νζφλε ζηελ θακπίλα ηνπ 

νδεγνχ θαη ερεηηθή επηθνηλσλία νδεγνχ θαη εξγαηψλ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία εθθφξησζεο λα απαζθαιίδεηαη θαη ζα αλνίγεη πιήξσο ε νπίζζηα ζχξα. Σν θιείζηκν 

ζα γίλεηαη κφλν εμσηεξηθά κε ην ηαπηφρξνλν πάηεκα δχν θνκβίσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Όηαλ 

ε ζχξα θιείλεη ηειείσο λα αζθαιίδεηαη κε εηδηθφ κεραληζκφ. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη επηηήξεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ - 

παξακέηξσλ ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα απνηειείηαη απφ κφληηνξ  ζηελ 

θακπίλα νδεγνχ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 7 ηληζψλ κε έγρξσκε νζφλε αθήο ηχπνπ πγξψλ θξπζηάιισλ, 

κέζσ ηεο νπνίαο (ηφζν ν νδεγφο ηνπ νρήκαηνο αιιά θαη ν πξντζηάκελνο ππεξεζίαο), ζα είλαη δπλαηφο 

ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο 

ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ.  

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κέζσ κνλαδηθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

παξακέηξσλ φπσο πηέζεσλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο, ζεξκνθξαζίαο πδξαπιηθνχ 

ιαδηνχ αιιά θαη ηηο ηπρφλ ππεξθνξηψζεσλ πίεζεο ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο.  

Σν ζχζηεκα ζα έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ηειεδηάγλσζεο κέζσ ζχξαο Ethernet, GSM, Bluetooth IOS 

θαη Bluetooth ADROID, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάγλσζε βιαβψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο εμ’ απνζηάζεσο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ζχλζεησλ βιαβψλ θαη ζα απνθεχγνληαη νη λεθξνί 

ρξφλνη ηνπ νρήκαηνο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα ζπλεξγεία επηζθεπήο. 

Σν αλσηέξσ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη επηηήξεζεο ιεηηνπξγηψλ ζα πξέπεη λα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά ηερληθά θπιιάδηα ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην πξνζθεξφκελν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

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. Η 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  πιήξε 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. Δηδηθέο αληαλαθιαζηηθέο θσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε φιν ην πίζσ 
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θαη εκπξφζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο (δέβξεο). Ύπαξμε ζεκάλζεσλ γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Ο πίλαθαο ησλ ελδείμεσλ θαη κεηξήζεσλ ζα είλαη πιήξεο θαη αμηφπηζηνο ζηε ρξήζε, ηα δε ρεηξηζηήξηα 

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. 

Θα ππάξρεη κεραληζκφο αζθάιεηαο (λα αλαθεξζεί) πνπ δελ ζα επηηξέπεη ππεξθφξησζε ηνπ νρήκαηνο, 

νχηε ηε δεκηνπξγία ππέξβαζεο ηεο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ . 

Σν φρεκα 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.   

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) 
 

12. Ξνηόηεηα, Θαηαιιειόηεηα θαη Αμηνπηζηία  

Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ππφ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο", επί πνηλή απνθιεηζκνύ, όπσο 

θαηαηεζνύλ: 

 

1. 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 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο κέρξη θαη ηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. 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 ή 12.3.γ (IX παξάξηεκα) ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΚ πξσηνηχπνπ 

φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα, κε ην νπνίν  λα 
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πξνθχπηεη θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ–

1501-1:2011+Α1:2015 πνπ εηδηθφηεξα αθνξά απνξξηκκαηνθφξα. 

3. Να αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ 

αξρηθνχ ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ κνληέινπ (παξάγνληαο αμηνπηζηίαο 

νρεκάησλ). 

13. Ρερληθή πνζηήξημε 

Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ ζην θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο", επί πνηλή απνθιεηζκνύ, όπσο θαηαηεζνύλ: 

 

1. 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). 

2. Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο πιαηζίνπ  θαη ππεξθαηαζθεπήο 

ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. 

3. Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο  αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Σν δηάζηεκα 

παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

4. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο / service. Η 

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 ζηελ Διιάδα. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο ή 

ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Διιάδα, φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη 

ζα θαιχςνπλ ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε αθφκε θαη απ’ επζείαο εάλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ 

ηνλ Γήκν.  

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο φηη ζα πξνβεί ζ’ 

νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ηπρφλ ζα απαηηήζεη ν έιεγρνο ΚΣΔΟ 

θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. 

14. 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 
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απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα  επηδείμνπλ ίδην ή φκνην 

δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμνπλ.  

Λα ππνβιεζεί ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε. 

 

15. Δθπαίδεπζε Ξξνζσπηθνύ 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ παξάδνζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαηψλ, ρεηξηζηψλ ηνπ αγνξαζηή γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, αιιά θαη 

πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο 

Ορεκάησλ.  

 

16. Ξαξάδνζε Νρεκάησλ 

Η ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, πηζηνπνηήζεηο γηα 

ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ, αιιά θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 150 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Λα ππνβιεζεί ζρεηηθή πεύζπλε Γήισζε κε ηνλ πξνζθεξόκελν ρξόλν 

παξάδνζεο. 

 

17. Ππκπιεξσκαηηθά Πηνηρεία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

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 ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. 

Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή 

θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρήκαηνο απφ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ε νπνία 

ζα γίλεη κε δηθή ηνπ επζχλε. 

ζα ιεθζνχλ ζεηηθά ππφςε νη κηθξφηεξεο  ιεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο  ησλ εθπνκπψλ CO2,NOx NMHC θαη εθπνκπψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ.   

   

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 

Απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηύπνπ πξέζαο ρσξεηηθόηεηαο 16m3
 

Α/Α ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ  ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ (%) 

 ΞΙΑΗΠΗΝ     

1 Ωθέιηκν Φνξηίν 100-120 6,00 

2 
Ιζρχο θαη Ρνπή ηξέςεο Κηλεηήξα, 

Δθπνκπή θαπζαεξίσλ 
100-120 5,00 
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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 

 ΞΔΟΘΑΡΑΠΘΔΖ     

8 
Κηβσηάκαμα, ρνάλε ηξνθνδνζίαο  - πιηθά 

θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο 
100-120 10,00 

9 
Τδξαπιηθφ ζχζηεκα – αληιία - ρεηξηζηήξηα  

- ειεθηξηθφ ζχζηεκα 
100-120 10,00 

10 Αλπςσηηθφ ζχζηεκα θάδσλ 100-120 6,00 

11 
χζηεκα ζπκπίεζεο, σθέιηκν θνξηίν 

απνξξηκκάησλ  
100-120 10,00 

12 Λνηπφο θαη πξφζζεηνο Δμνπιηζκφο   100-120 4,00 

 ΓΔΛΗΘΑ      

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 

  ΠΛΝΙΝ 100,00 

 

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 

100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη  πξνθχπηεη απφ ηνλ  ηχπν:  

U=ζ1.Θ1+ζ2.Θ2+………..+ζλ.Θλ   (ηύπνο 1) 

 

φπνπ:  «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη  
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ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)       (ηύπνο  2) 

 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (Ο.Π) πξνο ην άζξνηζκα ζπλνιηθψλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 

(Α...Β.) 

Άξα Λφγνο Πξνζθνξάο:  

ι= Ν.Ξ/ Α.Π.Π.Β 
 

2.2 ΝΚΑΓΑ Β: ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΔΟΓΝ ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ ΦΝΟΡΥΡΖΠ 

 
Α. ΓΔΛΗΘΑ 
Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη ειαζηηθνθφξν θαη λα έρεη κεραληζκφ 
θνξηψζεσο ζην εκπξφζζην κέξνο κε αλνηγφκελν θάδν θαζψο θαη κεραληζκφ εθζθαθήο 
ηειεζθνπηθφ κε πδξαπιηθφ ηαρπζχλδεζκν ζην νπίζζην κέξνο. 
Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην, ηειεπηαίνπ ηχπνπ, 
ηερλνινγηθά εμειηγκέλν, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζα πξέπεη λα πιεξεί φιεο ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Θα είλαη εχθεκνπ γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή κε καθξφρξνλε παξνπζία ηφζν ζηελ ρψξα καο θαη 
ζην εμσηεξηθφ.  
Σα δεηνχκελα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ ζεσξνχληαη νπζηψδε θαη 
απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. Όπνπ 
ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε "ηνπιάρηζηνλ", δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο ή 
κεγαιχηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε αλαθεξφκελε ηηκή.   
Όπνπ παξαθάησ αλαθέξεηαη ε ιέμε "πεξίπνπ", γίλεηαη δεθηή αξλεηηθή απφθιηζε κέρξη θαη 5% 
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζεηηθή απφθιηζε. 
Σν βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε πιήξε εμάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 
ηφλνπο, νη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη: Μήθνο ζε ζέζε πνξείαο έσο 6,0 m, χςνο κπνχκαο 
καδεκέλεο ζε ζέζε πνξείαο έσο 3,7κ θαη πιάηνο πιαηζίνπ έσο 2,40m.  
 

Β. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

 
1 - Θηλεηήξαο 
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο (Diesel), ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο EURO IV / TIER 4 FINAL, TURBO INTERCOOLER επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ  γηα ηνλ νπνίν δελ ζα  απαηηείηαη ζπληήξεζε , θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ 
DPF (Diesel Particulate Filter). Θα είλαη θαζαξήο ηππνδπλάκεσο πεξίπνπ 110HP ζηηο 
ρακειφηεξεο ζηξνθέο θαη ξνπήο ζηξέςεσο ηνπιάρηζηνλ 430 Nm ζηηο 1.400 rpm. 
Η απνδηδφκελε ηζρχο ζα πξέπεη λα παξάγεηαη απφ φζν ην δπλαηφ πην ρακειφ θπιηλδξηζκφ γηα 
κέγηζηε εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ ελψ ν αξηζκφο ζηξνθψλ ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη θαζεκία απφ 
ηηο αλσηέξσ ηηκέο ηζρχνο θαη ξνπήο ζα πξέπεη λα είλαη ν ρακειφηεξνο δπλαηφο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη νηθνλνκία θαπζίκνπ (ε νπνία ζα αμηνινγεζεί), ε ειάρηζηε δπλαηή θαηαπφλεζε 
ηνπ θηλεηήξα, ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη ε αζφξπβε ιεηηνπξγία ηνπ. 
Θα είλαη απαξαίηεηα εμνπιηζκέλνο κε ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θνηλνχ απινχ (Common 
Rail). 
Σν θίιηξν αέξα ζα πξέπεη λα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηά πξνηίκεζε θπθισληθφ, 
απηνθαζαξηδφκελν. Τπνρξεσηηθή είλαη ε χπαξμε πξφθηιηξνπ θαη ε χπαξμε πξνεηδνπνηεηηθήο 
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ιπρλίαο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ αέξα. 
Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ, ζε πεξίπησζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ φπσο πςειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 
θηλεηήξα θαη ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαζψο επίζεο θαη πςειήο πηέζεσο ιαδηνχ θηλεηήξα θιπ, 
(πξηλ ηελ απηφκαηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη νπηηθή θαη αθνπζηηθή 
πξνεηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηή). 
Η δεμακελή θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν θαηαζθεπαζκέλε ψζηε λα κπνξεί λα 
γίλεη εχθνινο θαζαξηζκφο θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειε κεηαιιηθή ζσξάθηζε γηα κεγάιε αζθάιεηα 
απφ ρηππήκαηα. 
Θα είλαη θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζην κεράλεκα απηνλνκία κηαο 
εκέξαο εξγαζίαο.  
Οιφθιεξε ε παξαπάλσ απαίηεζε ζέηεη φξνπο απαξάβαηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 
2 - Κεηάδνζε θίλεζεο  
Η κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη κέζσ πδξαπιηθνχ κεηαηξνπέα ξνπήο ζηξέςεσο (torque 
converter) κεγάιεο δηακέηξνπ θαη πδξαπιηθή αιιαγή θαηεπζχλζεσο (αλαζηξνθέαο θηλήζεσο). 
Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα δίλεη 4 ηαρχηεηεο κπξνζηά θαη ηνπιάρηζηνλ 3 πίζσ, ζα είλαη απφιπηα 
απηφκαην κε φιεο ηηο αιιαγέο ηαρπηήησλ λα γίλνληαη ηειείσο απηφκαηα (full powershift) θαη ε 
αιιαγή ηαρπηήησλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνυδξαπιηθφ ηξφπν ρσξίο λα απαηηείηαη ε απνζχκπιεμε 
ηνπ θηλεηήξα. 
Δίλαη επηζπκεηφ (ζα αμηνινγεζεί αλαιφγσο), ην κεράλεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα 
απηφκαηεο επηινγήο ηεο ζρέζεσο κεηαδφζεσο ηεο θηλήζεσο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνξείαο 
(γθάδη θαη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, αληίζηαζε πνξείαο θιπ). Ο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ απηφκαηε ή ηελ ρεηξνθίλεηε επηινγή ηαρχηεηαο.  
Σν κεράλεκα ζα δηαζέηεη δχν δηαθνξηθά (δηπιφ δηαθνξηθφ εκπξφο-πίζσ) κε ηειηθή θίλεζε κέζσ 
κεησηήξσλ ζηξνθψλ ζηα άθξα θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο. 
Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζηνλ εκπξφζζην άμνλα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπκπιέθεηαη θαη λα 
απνζπκπιέθεηαη ελ θηλήζεη. Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα πξέπεη λα είλαη ηαιαληνχκελνο ελψ ε 
γσλία ηαιαληψζεσο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαη φρη κηθξφηεξε ησλ 20° 
κνηξψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή επαθή κε ην έδαθνο θαη θαη’ επέθηαζε ε 
θαιχηεξε πξφζθπζε θαη ε κέγηζηε επζηάζεηα.  
Δπηζπκεηφ είλαη λα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ην νπνίν λα ζπκπιέθεη απηφκαηα ηε κεηάδνζε 
θηλήζεσο ζην εκπξφζζην δηαθνξηθφ φηαλ ν ρεηξηζηήο παηάεη θξέλν ψζηε λα ππάξρεη ε κέγηζηε 
δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα πέδεζεο θαζψο θαη ζχζηεκα ην νπνίν λα απνζπκπιέθεη απηφκαηα 
ηελ κεηάδνζε απφ ην εκπξφζζην δηαθνξηθφ φηαλ ην φρεκα θηλείηαη κε 3ε ή 4ε ηαρχηεηα ψζηε 
λα επηηπγράλεηαη νηθνλνκία θαπζίκσλ θαη πεξηνξηζκφο ηεο θζνξάο ησλ ειαζηηθψλ. 
Σν νπίζζην δηαθνξηθφ ζα πξέπεη λα «θιεηδψλεη 100%- θάξν» ελ θηλήζεη κε ειεθηξνυδξαπιηθφ 
ηξφπν (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 
Η ηαρχηεηα πνξείαο ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 40 km/hr. 
 
3 - Πύζηεκα πέδεζεο 
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πδξαπιηθά δηζθφθξελα πνιιαπιψλ δίζθσλ ζε ινπηξφ 
ιαδηνχ, ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 
Η επηθάλεηα ηξηβήο ησλ θξέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο λα γίλεηαη κε ιάδηα απφ ην θηβψηην ηαρπηήησλ αληί ησλ πγξψλ θξέλσλ. 
 
Θα πξέπεη λα δηαζέηεη αλεμάξηεηε πέδεζε ζηνλ αξηζηεξφ ή δεμηφ νπίζζην ηξνρφ ψζηε λα 
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επηηπγράλεηαη κηθξφηεξε αθηίλα ζηξνθήο. Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα πξέπεη λα επελεξγεί θαη’ 
επηινγή θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο γηα απνηειεζκαηηθφ θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο γηα 
θάζε πεξίπησζε.   
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληθφ θξέλν ζηαζκεχζεσο. Γηα ιφγνπο πξφζζεηεο 
αζθάιεηαο ν δίζθνο (δηζθφθξελν) πνπ εθαξκφδεηαη ην θξέλν ζηαζκεχζεσο ζα πξέπεη λα είλαη 
εληειψο αλεμάξηεηνο απφ ην θχξην ζχζηεκα πεδήζεσο ιεηηνπξγίαο. 
 
4 - Πύζηεκα θπιίζεσο 
Όινη νη ηξνρνί ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη  λα θέξνπλ πλεπζηά ειαζηηθά, βαξέσο ηχπνπ, 
ηξαθηεξσηά, πξφζθαηεο εκεξνκελίαο θαηαζθεπήο θαη φρη πάλσ ηνπ ελφο έηνπο (επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ).  
Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο νδεγίεο νη νπνίεο ζα 
δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
πξνζηαηεπηηθφ έιαζκα ζηηο δάληεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βαιβίδσλ πιήξσζεο αέξα. 
 
5 - Πύζηεκα Γηεύζπλζεο  
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο ζχζηεκα δηεχζπλζεο ην νπνίν λα 
ηξνθνδνηείηαη απφ ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο κε ζχζηεκα πξνηεξαηφηεηαο θαη 
λα επελεξγεί ζηνπο ηξνρνχο ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα. 
Απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα πδξαπιηθά έκβνια δηεχζπλζεο ζα πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα γηα πξνζηαζία έλαληη πξνζθξνχζεσλ κε 
αληηθείκελα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θφξησζεο θαη γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ζχζηεκα αζθαιείαο γηα ηελ δηεχζπλζε απηνχ ζε πεξίπησζε 
παχζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ή απψιεηαο πδξαπιηθήο πίεζεο. 
 
6 -  Ξιαίζην 
Σν πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνθφκκαην, ζπγθνιιεηφ, βαξέσο ηχπνπ 
(ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο) κε ελζσκαησκέλν πιαίζην ζηαζεξνπνηεηψλ (πνδαξηθψλ) 
ζηεξίμεσο.  
 
7 - δξαπιηθό ζύζηεκα 
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε ιάδη απφ κία ή δχν αληιίεο πδξαπιηθνχ 
νη νπνίεο ζα είλαη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ), αληιίεο κεηαβιεηήο παξνρήο (εκβνινθφξεο).  
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη «θιεηζηνχ θέληξνπ», ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 
ηαπηφρξνλνο ρεηξηζκφο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ ρεηξηζηεξίσλ θαη λα κπνξεί ν 
ρεηξηζηήο π.ρ. λα πεξηζηξέθεη θαη ηαπηφρξνλα λα αλπςψλεη ηελ κπνχκα ηνπ κεραλήκαηνο ή λα 
θαηεβάδεη ηελ κπνχκα θαη ηαπηφρξνλα λα αλαζηξέθεη ηνλ θάδν, θιπ. (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαιβίδα αηζζήζεσο θνξηηνχ (load sensing). 
Δπίζεο ν νπίζζηνο εθζθαθέαο ζα πξέπεη λα θέξεη απαξαίηεηα πιήξε, εξγνζηαζηαθά 
ηνπνζεηεκέλε, αλεμάξηεηε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα άκεζε ιεηηνπξγία εμαξηεκάησλ φπσο: 
πδξαπιηθή βξαρφζθπξα, εμάξηεκα δηάλνημεο νπψλ θιπ.  
Όινη νη πδξαπιηθνί ζχλδεζκνη (ξαθφξ) ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηεγαλσηηθνχο δαθηπιίνπο 
(O-ring).  
Οη ζσιελψζεηο ζα ζπλδένληαη πάλσ ζηνπο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο κέζσ ξαθφξ θαη φρη κε 
ζπγθφιιεζε, γηα επθνιφηεξε επηζθεπή. 
Οιφθιεξε ε παξαπάλσ απαίηεζε ζέηεη φξνπο απαξάβαηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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8 - Έκπξνζζελ ζύζηεκα θόξησζεο  
Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα θάδν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ζπαζηφο), βαξέσο 
ηχπνπ, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1,0 m³. Δθηφο ηεο ζπγθνιιεκέλεο ιεπίδαο, ζα θέξεη 
επηπιένλ εληζρπκέλε ιάκα βηδσηή ε νπνία ζα έρεη δηπιή θνπή γηα κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ε νπνία 
ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. Δπίζεο ν θάδνο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα 
δεχγνο πεξνλψλ γηα ηελ αλχςσζε παιεηψλ ην νπνίν ζα κπνξεί λα αλαδηπιψλεηαη θαη λα 
αζθαιίδεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θάδνπ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, φηαλ ην κεράλεκα εξγάδεηαη σο 
θνξησηήο ζα πξέπεη απηφκαηα κε ηελ θίλεζε πξνο ηα πίζσ λα ερεί δηαθνπηφκελν ζήκα ψζηε 
ε θίλεζε απηή λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην κεράλεκα.  
Οη βξαρίνλεο ηνπ θνξησηή ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηνη ζηνλ θάδν θφξησζεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ 
κε πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο, απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δπν (2) γηα ηελ αλαηξνπή 
ηνπ θάδνπ θαη απαξαίηεηα δπν (2) γηα ηελ αλχςσζή ηνπ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε 
αληαπφθξηζε, ζα βειηηψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζίαο θαη ζα δηακνηξάδνληαη καδί κε ηνπο βξαρίνλεο 
ην βάξνο αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ. 
Σν ζχζηεκα θνξηψζεσο ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε: 
(α) Τδξνκεραληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα δηαηεξεί ηνλ θάδν ζε νξηδφληηα ζέζε θαηά ηελ 

αλχςσζε. 
(β) Μεραληζκφ ν νπνίνο κεηά ηελ αλαηξνπή ζα επαλαθέξεη απηφκαηα ηνλ θάδν ζε ζέζε 

εθζθαθήο. 
(γ) χζηεκα πιεχζεσο ηνπ θάδνπ (float). 
Η κέγηζηε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
4.500 θηιά. 
Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θνξηψζεσο θαη φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη απφ έλα ρεηξηζηήξην ηχπνπ Joystick. 
ην εκπξφζζην κέξνο ηνπ, ην κεράλεκα ζα θέξεη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θαη ρεηξηζηήξην κε 
πξννδεπηηθή ιεηηνπξγία γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δηάθνξα εμαξηήκαηα εξγαζίαο, 
φπσο κίμεξ κπεηφλ, πδξαπιηθφ ζάξσζξν, εηδηθνί θάδνη, εθρηνληζηηθή ιεπίδα θιπ (ε πξνκήζεηα 
απηψλ ησλ εμαξηεκάησλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα). 
Γηα ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο θαηά ηελ πνξεία, είλαη απαξαίηεην 
λα ππάξρεη ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ, ελψ ην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα 
ελεξγνπνηείηαη θαη λα απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα. 
Οιφθιεξε ε παξαπάλσ απαίηεζε ζέηεη φξνπο απαξάβαηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 
9 - Νπίζζην ζύζηεκα εθζθαθήο   
Ο κεραληζκφο εθζθαθήο ζα πξέπεη λα είλαη ηειεζθνπηθφο, ηχπνπ πδξαπιηθήο πιεπξηθήο 
κεηαηνπίζεσο θαηά 1,0m ηνπιάρηζηνλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δύν (2) θάδνπο 
εθζθαθήο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα έρεη πιάηνο 60 εθαηνζηώλ θαη ν δεχηεξνο πιάηνο 30 
εθαηνζηώλ, κε λύρηα θαη αληίζηνηρεο ρσξεηηθφηεηαο ελψ ζα πξέπεη λα θέξεη ελζσκαησκέλν 
πδξαπιηθφ ηαρπζχλδεζκν ζην άθξν ηνπ εθζθαθέα. 
Η κπνχκα ζα αλαδηπιψλεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζα αζθαιίδεη πδξαπιηθά ή 
κεραληθά απφ ηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή, εληφο ησλ νξίσλ πνπ επηηξέπεη ε λνκνζεζία (2,5 κέηξα). 
Η δχλακε εθζθαθήο ηνπ θάδνπ ζα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή (ηνπιάρηζηνλ 6.000 θηιά) θαζψο 
επίζεο θαη ε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα κε ηελ κπνχκα ζε έθηαζε αιιά θαη ζπκπηπγκέλε ζα πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.300 θηιά.  Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα αληίζηνηρα κεγέζε. 
Η κπνχκα ζα είλαη ηειεζθνπηθή θαη ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά πεξίπνπ 
180 κνίξεο. Σν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε εηδηθή βαιβίδα ε νπνία 
ζα επηβξαδχλεη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαηά ηηο ηειεπηαίεο κνίξεο πεξηζηξνθήο ψζηε λα 
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πεξηνξίδεηαη ε θαηαπφλεζε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ. Η δηάηαμε ηνπ ηειεζθνπηθνχ ηεο 
κπνχκαο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε ζηε κέγηζηε έθηαζε λα κπνξεί λα 
ζπγθξαηεί βξαρψδε πιηθά αλάκεζα ζηνλ θάδν θαη ζηε κπνχκα ρσξίο λα πξνθαιείηαη δεκηά ή 
θζνξά ζηε κπνχκα. 
Σν ζχζηεκα εθζθαθήο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε πιήξε, εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλε, 
αλεμάξηεηε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία εμαξηεκάησλ φπσο: πδξαπιηθή 
βξαρφζθπξα, αξίδα δηάλνημεο νπψλ, πδξαπιηθή αξπάγε, πδξαπιηθφ θαηαζηξνθέα θιπ. ηελ 
παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα πδξαπιηθήο βξαρφζθπξαο. 
Σν κήθνο ηνπ ζπζηήκαηνο εθζθαθήο κεηξνχκελν απφ ηνπο πείξνπο πεξηζηξνθήο ζηελ έθηαζε 
ηεο κπνχκαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6,60m γηα λα είλαη άλεηε ε εθζθαθή ελψ ην βάζνο εθζθαθήο 
ζα είλαη πεξίπνπ 6,0m. 
Σν κέγηζην χςνο θφξησζεο κε αλαπηπγκέλε ηε κπνχκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5,0 m.  
Σν κέγηζην χςνο ηνπ κεραληζκνχ εθζθαθήο ζε ζέζε πνξείαο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν 
απφ 3,7 m. 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζην άθξν ηνπ εθζθαθέα ζα ππάξρεη πδξαπιηθφο ηαρπζχλδεζκνο γηα ηελ 
άκεζε θαη κε αζθάιεηα ελαιιαγή ησλ εμαξηεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή. 
Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο κπνχκαο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζα γίλνληαη απφ ρεηξηζηήξηα ηχπνπ 
joystick κε δπν ρεηξηζκνχο (ISO) θαη (SAE) κε ξχζκηζε γηα φινπο ηνπο ζσκαηφηππνπο ρεηξηζηψλ 
(επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 
Η κεηαηφπηζε ηνπ εθζθαθέα ζα γίλεηαη πδξαπιηθά κέζσ πδξαπιηθψλ βάθηξσλ, ζε κηθξφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαηφπηζεο κε ην εθάζηνηε εμάξηεκα 
πνπ ζα θέξεη ελψ ην κεράλεκα ζα εξγάδεηαη ζε ζηελνχο ρψξνπο θαη έηζη ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη ρσξίο ρξνλνβφξεο δηαθνπέο ε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ρσξίο ην κεράλεκα λα 
ρξεηάδεηαη λα απνκαθξπλζεί απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. 
Οιφθιεξε ε παξαπάλσ απαίηεζε ζέηεη φξνπο απαξάβαηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 
10 - Ξέδηια ζηαζεξνπνίεζεο (Ξνδαξηθά) 
Καηαθφξπθα πέδηια ζηαζεξνπνηήζεσο, κε αλεμάξηεηε πδξαπιηθή θίλεζε, ε βάζε ησλ νπνίσλ 
ζα είλαη ελζσκαησκέλε κε ην θπξίσο πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο. Θα είλαη εμνπιηζκέλα κε 
βαιβίδεο (lock valves) νη νπνίεο ζα ζπγθξαηνχλ ην κεράλεκα ζηε ζέζε ηνπ ζε πεξίπησζε 
ζξαχζεσο ησλ πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ (φξνο απαξάβαηνο). 
Σα πέδηια ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεραληζκφ εχθνιεο ξπζκίζεσο ηνπ δηάθελνπ (ηδφγνπ) 
κεηαμχ ησλ πνδαξηθψλ θαη ηνπ θειχθνπο ηνπο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε γη’ απηφ ε αθαίξεζε 
ηνπο. 
 
11 - Θάιακνο ρεηξηζκνύ  
Ο ζάιακνο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο ROPS/FOPS, θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο 
αληνρήο ραιχβδηλα ζηνηρεία ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγάιε αληνρή θαη ζηηβαξφηεηα αιιά 
ηαπηφρξνλα θαη θαιή νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή. 
Θα θέξεη δχν πφξηεο θαη κεγάια αλνηγφκελα παξάζπξα, θάζηζκα κε αλάξηεζε ξπζκηδφκελν, 
ζχζηεκα ζεξκάλζεσο θαη θιηκαηηζκνχ air-condition, ζχζηεκα αεξηζκνχ ηχπνπ ππεξπηέζεσο,  
επίπεδν αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν θαζαξηδφκελν, ερνκφλσζε, παινθαζαξηζηήξεο θαη 
ππξνζβεζηήξα. 
Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εθζθαθήο ζα γίλνληαη απφ 
ρεηξηζηήξηα ηχπνπ joystick κε ξχζκηζε γηα φινπο ηνπο ζσκαηφηππνπο ρεηξηζηψλ. 
ην εζσηεξηθφ πξέπεη λα ππάξρεη θνλζφια ρεηξηζκνχ, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, θψηα πνξείαο, 





27 
 

πξνβνιείο, εξγαζίαο, θαζξέθηεο θιπ. H θακπίλα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε δχν πφξηεο δηέιεπζεο 
κε κεγάια αλνηγφκελα παξάζπξα, παινθαζαξηζηήξεο, ξαδηφθσλν, κε θεξαία. 
Σν θάζηζκα ηνπ ρεηξηζηή ζα έρεη αεξαλάξηεζε ελψ ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε βξαρίνλεο 
ζηεξίμεσο ησλ ρεξηψλ ηνπ ρεηξηζηή (κπξαηζάθηα). 
Όηαλ ην κεράλεκα εθηειεί νπηζζνπνξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ερεί δηαθνπηφκελν ζήκα 
ψζηε ε θίλεζε απηή λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην 
κεράλεκα 
Ο ζάιακνο ζηεξίδεηαη πάλσ ζην πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο κέζσ αληηθξαδαζκηθήο βάζεσο 
(ζηιέλ-κπινθ) ζα εθηηκεζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή δφλεζε πνπ ζα θζάλεη ζηνλ ρεηξηζηή, λα 
δνζνχλ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο. 
 
12 - Όξγαλα ειέγρνπ  
Ο πίλαθαο νξγάλσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνηήζεσο βιαβψλ γηα φια 
ηα βαζηθά ππνζπζηήκαηα, δειαδή: κεηξεηή ζεξκνθξαζίαο, κεηξεηή ζηάζκεο θαπζίκνπ, 
κεηξεηή σξψλ εξγαζίαο, πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία πηψζεσο πηέζεσο, ιαδηνχ θηλεηήξα, 
ακπεξφκεηξν θιπ.   
Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη βνκβεηέο γηα ην κπνχθσκα ηνπ θίιηξνπ πδξαπιηθνχ θίιηξνπ 
αέξα, θίιηξνπ πεηξειαίνπ θιπ. 
Θα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
(επί πνηλή απνθιεηζκνχ), ζε πεξίπησζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ φπσο πςειήο ζεξκνθξαζίαο 
ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαζψο επίζεο θαη πςειήο πηέζεσο ιαδηνχ θηλεηήξα 
θιπ, (ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη νπηηθή θαη αθνπζηηθή πξνεηδνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηή). 
 
13 - Ζιεθηξηθό ζύζηεκα  
Δπηζπκεηφ είλαη φπσο ην ζχζηεκα είλαη ηάζεσο 12 V, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε εμεχξεζε θζελψλ 
αληαιιαθηηθψλ θαη ζα πεξηιακβάλεη πιήξε ζεηξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιείο) εξγαζίαο 
θαη πνξείαο (δχν κπξνζηά θαη δχν πίζσ), πεξηζηξεθφκελν θάξν νξνθήο θαζψο θαη  ηνλ 
απαηηνχκελν θσηηζκφ θαηά Κ.Ο.Κ. 
Δπηζπκεηφ είλαη φπσο ην κεράλεκα είλαη εμνπιηζκέλν κε : 

 Κεληξηθφ γεληθφ δηαθφπηε ξεχκαηνο ζε ρψξν πνπ λα είλαη αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζα 
απνθφπηεη πιήξσο ηελ κπαηαξία ψζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε απνζχλδεζε ησλ πφισλ 
ηεο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη επέκβαζε κε ειεθηξνθφιιεζε ή γηα καθξνρξφληα 
απνζήθεπζε ηνπ κεραλήκαηνο (φξνο απαξάβαηνο). 

 Η ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο θαζψο θαη ε απφδνζε (έληαζε ξεχκαηνο) ηεο γελλήηξηαο 
(ελαιιάθηε) ζε Amper ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. 

 
14 - Βάξε  
Σν βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη ην κέγηζην δπλαηφ γηα κεγαιχηεξε 
ζηηβαξφηεηα αιιά θαη πξφζθπζε. 
Γελ ζα γίλνληαη δεθηά κεραλήκαηα ησλ νπνίσλ ην βάξνο, ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 9.000 θηιψλ 
(φξνο απαξάβαηνο). 
 
15 – Ξαξειθόκελα εμαξηήκαηα 
Σν θνξησηή-εθζθαθέα ζα ζπλνδεχνπλ εθηφο ηνπ εκπξφζζηνπ θάδνπ θφξησζεο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ απαίηεζε 8 θαη ζα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην άθξν ηνπ εθζθαθέα  κε 
ηνλ πδξαπιηθφ ηαρπζχλδεζκν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία: 
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 δξαπιηθή βξαρόζθπξα ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηνλ πδξαπιηθφ 
ηαρπζχλδεζκν, θαηλνχξγηα, πξψηεο ρξήζεο. Θα είλαη θαηάιιειε γηα κεζαίνπ κεγέζνπο 
εξγαζίεο, π.ρ. ζξαχζε  πεηξσκάησλ, θφςηκν αζθαιηνηάπεηα θαη κπεηφλ. 
Σν βάξνο εξγαζίαο ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 310 θηιψλ, λα δνζνχλ ηχπνο θαη 
θαηαζθεπαζηήο, βάξνο ιεηηνπξγίαο,  πίεζε θαη παξνρή ιεηηνπξγίαο, θξνχζεηο αλά ιεπηφ.   
Η πδξαπιηθή ζθχξα ζα πξέπεη λα έρεη ελέξγεηα θξνχζεο ηνπιάρηζηνλ 670 Joule. 
Η δηάκεηξνο ηνπ θνπηηθνχ εξγαιείνπ (καθαπηνχ) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80mm.  
Θα πεξηιακβάλεη ηε βάζε ζχλδεζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο κε 
ηαρπζπλδέζκνπο ζηα άθξα. Θα ζπλνδεχεηαη απφ Πηζηνπνηεηηθά πκβαηφηεηαο Δ.Δ. 

 Εεύγνο πεξνλώλ γηα ηελ αλχςσζε παιεηψλ ην νπνίν ζα κπνξεί λα αλαδηπιψλεηαη θαη λα 
αζθαιίδεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θάδνπ.  

 Γύν (2) θάδνη εθζθαθήο πιάηνπο 60 εθαηνζηψλ θαη 30 εθαηνζηψλ, κε λχρηα 
 
16 - Δγρεηξίδηα  
Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 
(α) Σερληθφ εγρεηξίδην ρεηξηζκνχ θαη ζπληεξήζεσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή (φξνο απαξάβαηνο). 
(β) Δηθνλνγξαθεκέλν θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζηελ Διιεληθή ή/θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

(ν θαηάινγνο κπνξεί λα παξαδνζεί θαη ζε CD). 
(γ)    Γεληθή έγθξηζε ηχπνπ θνξησηή-εθζθαθέα.  
(δ)    Αληίγξαθα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ 
θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο, ε νπνία θαη ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  

 
17 - Δξγαιεία 
Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ ζπληεξήζεσο (φπσο πρ 
γξαζαδφξνο θιπ) ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζην κεηαιιηθφ θηβψηην εξγαιείσλ (κε θιεηδαξηά), ην 
νπνίν ζα είλαη κφληκα ηνπνζεηεκέλν ζε εχθνια πξνζβάζηκε ζέζε. Να δνζεί ζρεηηθή 
θαηάζηαζε. 
 
18 - Δγγύεζε 
Σν κεράλεκα θαη ηα παξειθφκελα ζα θαιχπηνληαη απφ 12-κελε ηνπιάρηζηνλ εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο από ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ, ζύκθσλα θαη κε ηελ 
εκεξνκελία ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ο 
πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεη ξεηά 
ην ρξφλν εγγχεζεο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ).  
Δληφο ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ηνπ κεραλήκαηνο, ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ θαη ησλ 
παξειθνκέλσλ ηνπ, κε δηθέο ηνπο δαπάλεο θαη κέξηκλα θαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν 
ζπλεξγείν, εθφζνλ νη αλσηέξσ βιάβεο δελ νθείινληαη ζε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο εθηφο ησλ 
ηερληθψλ ηνπ πξνδηαγξαθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ. Οη δαπάλεο επηζθεπήο αθνξνχλ ζην 
θφζηνο ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ, ζην θφζηνο εξγαζίαο θαη ζε θάζε άιιν ζρεηηθφ θφζηνο 
(π.ρ κεηαθνξηθά απφ θαη πξνο ην ζεκείν παξαιαβήο ηνπ).  
 
19 - Δθπαίδεπζε 
Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο 
ζηνλ ηξφπν ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ παξειθνκέλσλ πνπ 
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πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα. 
 
20 - Ρερληθή  ππνζηήξημε 
Ο ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα δίλεη αλαιπηηθά 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξερφκελε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο ζε 
ζέξβηο θαη αληαιιαθηηθά.  
Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ έλα εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν πνπ ιεηηνπξγεί 
εληφο ηνπ Ννκνχ Ηξαθιείνπ (θαηά πξνηεξαηφηεηα) θαη δεπηεξεπφλησο εληφο Κξήηεο (κφλν 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη ε πξψηε απαίηεζε). Δπηπιένλ ζα αλαθέξεη ην κέγηζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δχλαηαη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ κεραλήκαηνο ζε 
εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα θάιπςεο ηνπ ζε 
αληαιιαθηηθά.  
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ιεηηνπξγεί κε δηαδηθαζίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 
9001:2015 ISO θαη 14001:2015. Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζα ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά. 
 
21 - Σξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο  
Δίλαη επηζπκεηφο ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ 
εμαξηεκάησλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαη ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξνο ησλ (5) πεληε κελψλ.  
 
Σν κεράλεκα θαη ηα παξειθφκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζα παξαδνζνχλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη επηπιένλ κε ηξίγσλν 
ζηάζκεπζεο, ππξνζβεζηήξα (ηνπνζεηεκέλν ζε πξνβιεπφκελε ζέζε), θαξκαθείν θαη 
πεξηζηξεθφκελν θάξν νξνθήο.  
Σα θφζηε κεηαθνξάο, εθηεισληζκνχ θιπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ θφζηνο γηα ηελ 
παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ζην Γήκν βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  
Σν κεράλεκα θαη ηα παξειθφκελα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε, ν ρξφλνο θαηαζθεπήο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ έηνπο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπο. 
Οιφθιεξε ε παξαπάλσ απαίηεζε ζέηεη φξνπο απαξάβαηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ 

Κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα θνξησηή 

Α/Α ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ  ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ (%) 

 ΠΚΦΥΛΗΑ ΚΔ ΝΠΗΥΓΖ ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ  45,00  

1 
Κηλεηήξαο: κέγηζηε ηζρχ (Hp) / 
Κπιηλδξηζκφο 

100-120 9,00 

2 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 100-120 6,00 

3 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 100-120 7,00 

4 χζηεκα θφξησζεο  100-120 4,00 

5 χζηεκα εθζθαθήο 100-120 8,00 

6 
Θάιακνο νδήγεζεο-ρεηξηζηνχ ρεηξηζηήξηα 

- θιηκαηηζκφο 
100-120 4,00 

7 Πξφζζεηνο εμνπιηζκφο 100-120 7,00 
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 ΑΠΦΑΙΔΗΑ - ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΡΖΡΑ - ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑ  25,00 

8 Σερληθή ππνζηήξημε ζε έηε 100-120 7,00 

9 Οηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ 100-120 7,00 

10 Πξνζηαζία-ζπζηήκαηα αζθαιείαο 100-120 7,00 

11 Δθπαίδεπζε- Δγρεηξίδηα ρξήζεο 100-120 4,00 

 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΘΑΗ ΘΑΙΤΖ 30,00 

12 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 100-120 12,00 

13 

Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ζηνλ Ννκφ 

(ηερληθή βνήζεηα – ζπληήξεζε- 
αληαιιαθηηθά) 

100-120 8,00 

14 Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο 100-120 10,00 

  ΠΛΝΙΝ 100,00 

 

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 

100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη  πξνθχπηεη απφ ηνλ  ηχπν:  

U=ζ1.Θ1+ζ2.Θ2+………..+ζλ.Θλ   (ηύπνο 1) 

 

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

 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)       (ηύπνο  2) 

 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (Ο.Π) πξνο ην άζξνηζκα ζπλνιηθψλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 

(Α...Β.) 

Άξα Λφγνο Πξνζθνξάο:  

ι= Ν.Ξ/ Α.Π.Π.Β 

 
 

ΑΟΘΟΝ 3ν 
Ππκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο 

 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

1. Κάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ην ρξφλν πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ζην Γήκν θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο service. 

2. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ν πξνζθεξφκελνο ρξφλνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (εγγχεζε) αλά 

θαηεγνξία (κεραληθά κέξε, ειεθηξηθή-ειεθηξνληθή εγθαηάζηαζε, δηάβξσζε/δηάηξεζε απφ ζθνπξηά θαη 

θζνξψλ ρξψκαηνο, ππεξθαηαζθεπήο) πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα έηνο, θαζψο θαη ν 
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ρξφλνο παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 150 εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

3. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο Οκάδαο Α ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί ε έγθξηζε ηχπνπ (κεηαθξαζκέλε 

θαηά πεξίπησζε) ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο, απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ξεηά ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ζνξχβνπ θαη εθπνκπήο θαπζαεξίσλ (επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ). 

ΑΟΘΟΝ 4ν 
Ινηπέο απαηηήζεηο 

 
ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαη ησλ δχν νκάδσλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, πεξηιακβάλεηαη θάζε 

απαηηνύκελε δαπάλε γηα ηελ έθδνζε πηλαθίδσλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζε θπθινθνξία, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζπλεπψο ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο ζα 

επηβαξχλεη ηνλ ίδην. 

Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα παξαδνζνχλ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Ληκέλνο Υεξζνλήζνπ κε κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Πέξαλ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ κε βάζε ηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε 

αληίζηνηρε ζχκβαζε, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηάο άιιεο απνδεκίσζεο.    

 

ΑΟΘΟΝ 5ν 
πνβνιή Ξξνζθνξώλ 

 
Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο 

ή γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο νκάδεο. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ (κεράλεκα θαη παξειθφκελα εμαξηήκαηα) ηεο θάζε νκάδαο φπσο αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

ηεχρνο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη γηα θάζε κεράλεκα ρσξηζηά. 

 
                                              

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεξζνλήζνπ 10 /12 / 2020 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 
Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

 
 
 
 

 
Λ. Υεξζνλήζνπ 09 /12 / 2020 

H πληάμαζα 
 
 
 
 

νθία Τθαληή  
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 
ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & 
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

Ρκήκα Γηαρείξηζεο & Ππληήξεζεο 
Νρεκάησλ  

 ΓΗΜΟ: Σεξζνλήζνπ  
Σίηινο: Ξξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ 
Νρήκαηνο θαη Κεραλήκαηνο έξγνπ 
Δθζθαθέα Φνξησηή 
Πξνυπνινγηζκφο: 313.100,00 ΔΤΡΩ 
Υξεκαηνδφηεζε: ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ, ΔΟΓΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(Λ. 4412/16) 

 

Α/Α ΕΙΔΟ  
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α 

1 Απορριμματοφόρο όχημα τφπου πρέςασ 
χωρητικότητασ 16m3   

145.000,00 1 145.000,00 

ΦΠΑ 24% 34.800,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α 179.800,00 

ΟΜΑΔΑ Β 

1 Μηχάνημα έργου Εκςκαφέασ Φορτωτήσ 107.500,00 1 107.500,00 

ΦΠΑ 24% 25.800,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β 133.300,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 252.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 24% 60.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 313.100,00 

 

 
 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Λ. Υεξζνλήζνπ 10 /12 / 2020 
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 
 
 
 
 

 
Λ. Υεξζνλήζνπ 09 /12 / 2020 

H πληάμαζα 
 
 
 
 

νθία Τθαληή  
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο 
Ορεκάησλ  

 ΓΗΜΟ: Υεξζνλήζνπ  
Σίηινο: Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθφξνπ 
Ορήκαηνο θαη Μεραλήκαηνο έξγνπ Δθζθαθέα 
Φνξησηή 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ  ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ (€) ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

ΟΜΑΔΑ Α  

1 
Απορριμματοφόρο όχημα 
τφπου πρέςασ χωρητικότητασ 
16m3   

 1  
 

ΦΠΑ 24%  
 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  
 

ΟΜΑΔΑ Β  

1 Μηχάνημα έργου Εκςκαφέασ 
Φορτωτήσ 

 1  
 

ΦΠΑ 24%  
 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 24%  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
ENOTICES-ECAS_n005cqv5/2022-106147 ημερομηνία 
αποστολής 12/07/2022
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997579272
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://www.hersonisos.gr
Πόλη: ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Οδός και αριθμός: ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
Ταχ. κωδ.: 70014
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2813404635
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: n.manousaki@hersonisos.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματος και 
Μηχανήματος έργου Εκσκαφέα Φορτωτή
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 1. η Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 για τις ανάγκες του Δήμου, όπως αναφέρεται και 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 2 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ 
(179.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβανομένων των 
υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την ταξινόμηση και την 
έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 2. η 
Προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή ελαστικοφόρου με τα εξαρτήματα και 
παρελκόμενα του όπως αναφέρεται και περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του 
άρθρου 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα 
μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν εβδομήντα εννέα 
χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (133.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για 
την ταξινόμηση και την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής. CPV: 34144512-0
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α:
109003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 113002

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

http://www.hersonisos.gr
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Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
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Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την 
πιστοποίηση γνησιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή





 

 

ελίδα 1 

ΠΡΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ  
Για την Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματοσ και Μηχανήματοσ έργου Εκςκαφέα Φορτωτή 

 (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ ΔΠΕ22/2020) για την ΟΜΑΔΑ:…. 

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗ ………./………….. 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ  ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ (€) ΣΕΜ. ΤΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

ΟΜΑΔΑ Α  

1 
Απορριμματοφόρο όχημα 
τφπου πρζςασ χωρητικότητασ 
16m3   

 1  
 

ΦΠΑ 24%  
 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  
 

ΟΜΑΔΑ Β  

1 Μηχάνημα ζργου Εκςκαφζασ 
Φορτωτήσ 

 1  
 

ΦΠΑ 24%  
 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ  
 

ΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 24%  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

φνολο µε Φ.Π.Α. (ολογράφωσ):…………............................................................................................................. 
......................................................................................................................……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                
                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
                                                                                      Ο/Η  ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ΟΥΑ  

 

Αφοφ ζλαβα γνώςη τη  Διακήρυξη του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για την  προμήθεια με τίτλο  που 
αναγράφεται, υποβάλλω την παροφςα προςφορά και δηλώνω ότι αποδζχομαι πλήρωσ και χωρίσ επιφφλαξη 
τουσ όρουσ και την μελζτη αυτήσ. 

 





Ο Δήμαρχος  
 
 
 
 

Ιωάννης Σέγκος 
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