
 
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΧΨΚΗ ΠΟΛΕΧ ΝΑΟΤΑ 

ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ 

Σηλέθυνο:  2332350367, 233235050328 

Fax    :  2332024260 

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr 

Απ. Ππυη: 22656/15-11-2018 

    Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 

    Ο Δήκνο Νάνπζαο    πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό  κε 

αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  ηελ  πξνκήζεηα ελόο  θνξηεγνύ  αλαηξεπόκελνπ 

κ ηθηνύ  θνξηίνπ   3 ,5 tn ,   ελόο  εκ ηθνξηεγνύ    4*2   θαη  ελόο  θιε ηζηνύ  

ηύπνπ  VAN    γηα  η ηο  αλάγθεο   ηνπ  Δήκνπ  Νάνπζαο  (Α/Α 66577  συστήματος 

ΕΗΔΗ ) 

            Φνξέαο  πινπνίεζεο  ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη  ν Δήκνο Η.Π. Νάνπζαο.   Η     

δαπάλε γηα ηε ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. : 02.30.7131.006 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018   ηνπ Φνξέα θαη ηνπ αληίζηνηρνπ  2019 

Φορζασ χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ  ΙΙ  
ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ  Ι «Προμήθεια  μηχανημάτων ζργου , οχημάτων ή και 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ» Κωδ. Α :  Π Δ Ε  Τ Π . Ε  Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν    Α Ε   0 5 5  με 

ενάριθμο 2 0 1 7  Ε 0 5 5 0 0 0 1 0   175.000,00  . Ιδιοι πόροι Δήμου   7.500,00  ευρώ. 
Σύνολο  182.500,00  ευρώ. 

      Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ζωσ    τρία   τμήματα : 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Τ ΠΟ Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

Α/Α Πεπιγπαθή είδοςρ Σεμάσια 
Σιμή συπίρ ΦΠΑ 

€ 

CPV  

1 
ΣΜΗΜΑ  1 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ  

ΜΙΚΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ  3,5  tn  
1 41.129,03  

34134200-7 

 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  4.000,00 
 

2 
TMHMA 2  HMIΦΟΡΣΗΓΟ  4*2  ΜΕ ΜΟΝΗ 

ΚΑΜΠΙΝΑ   
1 17.338,71 

34131000-4 

 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  1.500,00 
 

3 
ΣΜΗΜΑ  3  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  

VAN  
1 14.112,90  

34131000-4 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  1.500,00 
 

 ΤΜΗΜΑ  1 + ΤΜΗΜΑ  2 + ΤΜΗΜΑ 3 ΑΝΕΥ ΦΠΑ    72.580,64  

ΑΔΑ: 605ΔΩΚ0-ΡΟ1





 ΦΠΑ 24% 17.419,36 
 

 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2 + 

ΣΜΗΜΑ 3   
 7.000,00 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   97.000,00  

 

Ο κέγηζηνο αξηζκόο ΤΜΗΜΑΤΩΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη 

ζε ηξία . Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηηκήο . Η ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα  νρεκάησλ   δίλεηαη  ζε επξώ . 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ   η       16-11--2018     και ώπα 17.00.. 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε    10-12-2018  και ώπα 17.00.  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ     14-12-2018   και ώπα 10.30 

π.μ. 
 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 25,  Ν.4412/2016. 

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

 Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ύςνπο 1% ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ.(αξζξν 2.2.2 ηεο 

δηαθήξπμεο) Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε(αξζξν 2.4.5 ηεο δηαθήξπμεο) . Ο 

πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππέξ ηνπ Δήκνπ πνζό πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηό 5%  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α. (άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο) 

Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη γηα ην ηκήκα   1  ζε  6  κήλεο, ελώ γηα ην ηκήκα   

2  θαη  ηκήκα  3  ζε   3 κήλεο . O ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε    9  κήλεο   . 

Τν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www naoussa.gr, 

όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ζηνλ Ειιεληθό Τύπν, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΑΔΑ: 605ΔΩΚ0-ΡΟ1

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

 

 
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜΑΧΙΑΣ  30  

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2332350367,2332350330 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βαηαληδή Αζελά, Λαπαβίηζαο 
Γ,.Βνξγηαηδίδεο  Αιέμαλδξνο 

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

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ  Ανακζτουςα  Αρχι  είναι   o Διμοσ Νάουςασ και  ανικει  ςτουσ Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ  

 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διεφκυνςθ και ρφκμιςθ όλων των τοπικϊν υποκζςεων , 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ, και τθσ εγγφτθτασ,  με ςτόχο τθν προςταςία , τθν ανάπτυξθ και τθ 
ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ  ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

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

 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  ι ςτθ διεφκυνςθ  www.naoussa.gr 

γ)        H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. 
Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι 
ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr  και www.naoussa.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 
 

 

Είδοσ διαδικαςίασ 

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

 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ  ΙΙ  ςτο πλαίςιο τθσ 
πρόςκλθςθσ  Ι «Ρρομικεια  μθχανθμάτων ζργου , οχθμάτων ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ» Κωδ. ΣΑ :  Ρ Δ Ε  
Υ Ρ . Ε Σ Ω Τ Ε  Ι Κ Ω Ν   Σ Α Ε   0 5 5  με ενάρικμο 2 0 1 7 Σ Ε 0 5 5 0 0 0 1 0   Θ δαπάνθ για τθν εν  λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02 .3 0 .713 1 .006 . ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.naoussa.gr/
mailto:vatantzi@naoussa.gr
http://www.info@naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ζτουσ 2018 του Φορζα (ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ)  κ α ι  τ ο υ  α ν τ ί ς τ ο ι χ ο υ   2 0 1 9   

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. 
ζργου 2017ΣΕ05500010)του Υπουργείου Εςωτερικϊν   175.000,00  , Ίδιοι πόροι Διμου   7.500,00  ευρϊ. Σφνολο  
182.500,00  ευρϊ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 
 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ε νό σ  φο ρτ θ γο φ  α ν α τρ επ όμ εν ου  μ ι κτο φ  φο ρτ ί ου   
3 ,5 t n ,   ε ν όσ  θμ ιφ ορτθ γ οφ    4*2   κ α ι  ε νό σ  κλ ε ι ςτο φ  τ φπο υ V AN     γ ι α  τ ισ  α ν άγ κ εσ   το υ  
Δ ι μο υ Ν άο υς α σ .    

Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 34134200-7 θαη  34131000-4. Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ  97.000,00 €  

πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: € 72.580,64 ΦΠΑ : €  17.419,36 =90.000,00  

πιένλ  7.000,00 ηέινο ηαμηλόκεζεο  

ύλνιo 97.000,00  επξώ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα 

 

Α/Α Περιγραφι είδουσ  Σεμάχια Σιμι χωρίσ ΦΠΑ € CPV  

1 
ΣΜΗΜΑ  1 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΜΙΚΣΟΤ 

ΦΟΡΣΙΟΤ  3,5  tn  
1 41.129,03  

34134200-7 

 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  4.000,00 
 

2 TMHMA 2  HMIΦΟΡΣΗΓΟ  4*2  ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ   1 17.338,71 

34131000-4 

 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

3 ΣΜΗΜΑ  3  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN  1 14.112,90  
34131000-4 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

 ΤΜΘΜΑ  1 + ΤΜΘΜΑ  2 + ΤΜΘΜΑ 3 ΑΝΕΥ ΦΡΑ    72.580,64  

 ΦΠΑ 24% 17.419,36  

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2 + ΣΜΗΜΑ 3    7.000,00  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   97.000,00  
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Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται γ ι α  τ ο   

1 . Τ μ ι μ α   1 ,  ς ε   ζ ξ ι  μ ι ν ε σ  α π ό  τ θ ν  θ μ ζ ρ α  υ π ο γ ρ α φ ι σ  τ θ σ  ς φ μ β α ς θ σ  

2 . Τ μ ι μ α   2 ,   ς ε   3   μ ι ν ε σ   α π ό  τ θ ν  θ μ ζ ρ α  υ π ο γ ρ α φ ι σ  τ θ σ  ς φ μ β α ς θ σ  

3  Τ μ ι μ α   3 ,   ς ε   3   μ ι ν ε σ   α π ό  τ θ ν  θ μ ζ ρ α  υ π ο γ ρ α φ ι σ  τ θ σ  ς φ μ β α ς θ σ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται   ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  

 τθσ τιμισ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 86 του Ν.4412/2016. 
 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 
 

 

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

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

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

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

- τθσ παρ. Η του 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

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

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

 

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

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) (Δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ παροφςασ ςε δφο θμεριςιεσ τοπικζσ 
νομαρχιακοφ επιπζδου και μία εβδομαδιαία)  

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

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
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- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

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

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

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

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

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

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

- Θ με αρικμό  Α/Α 751 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ.           

- Θ με αρ.πρωτ. 27735/11-6-2018  Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ  

- Θ με αρ.πρωτ.21530/1-11-2018  τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ Διεφκυνςθσ τεχνικϊν υπθρεςιϊν 

- Θ με αρικμό  288/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  για  Ζγκριςθ  Πρων Διακιρυξθσ . 

- Θ με αρικμό   298/2018  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  για τον οριςμό επιτροπισ αξιολόγθςθσ  
διαγωνιςμϊν 

- 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 
 

 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  10-12-2018 . και ϊρα 17:00  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , 
τθν 1 6 - 1 1 - 2 0 1 8  , θμζρα Ραραςκευι   και ϊρα   17:00. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 
 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ  προκιρυξθ  και  το  πλιρεσ  κείμενο τθσ  παροφςασ  Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν  ςτο  Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ 
και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 6 6 5 7 7 .  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο  ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 . 

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

 
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):  
www.naoussa.gr ςτθν διαδρομι : δθμοςιεφςεισ  -διακθρφξεισ  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο που κα προκφψει ςφμφωνα με τουσ 
Ν.3548/2007 και Ν.3801/2009.  

 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ϋόλθ 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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ    είναι τα ακόλουκα: 

1.θ με αρ. 2 2 6 5 6 / 1 5 - 1 1 - 2 0 1 8   Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ  

2 .  Το ΤΕΥΔ    

3.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 πφλθσ www.promitheus.gov.gr  

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr . Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 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, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα   

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)36. Ειδικά, ηα 

αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 
επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

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

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ 
διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο 
έγγπαθο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα  Αγγλικι, χωρίσ 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 γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 
αυτό   του   αντίςτοιχου  χρθματικοφ   ποςοφ.   Αν   ςυςτακεί   παρακατακικθ   με  γραμμάτιο   παρακατάκεςθσ 

 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν41, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

Σχετικό υπόδειγμα επιςυνάπτεται ςτο παράρτθμα V τθσ παροφςασ. 

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

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
 

 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι 
ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

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

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ47, που ανζρχεται ςτο 
ποςό των  1% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ άνευ ΦΡΑ  

 

1.Για το τμιμα Ι          411,29  

2.Για το τμιμα ΙΙ   173,39  

3.Για το Σμιμα ΙΙΙ        141,13 ευρϊ8.  

 

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, ιτοι μζχρι 3 0 0  θ μ ζ ρ ε σ   άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν 
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, 
δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από  τθν παροφςα  δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 

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

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ1 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

Συμβουλίου52. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 53
 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

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

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

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

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

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

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του 
ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

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

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

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

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 
για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό  φορζα, ο  οποίοσ βρίςκεται ςε μια  εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν 
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λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, 
όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

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

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ 

 
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

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 Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, 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 Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ *ιςχφει 
κατά περίπτωςθ για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Δεν απαιτείται  
 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Δεν απαιτείται  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Δεν απαιτείται 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 

ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ71. 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. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 
με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 
φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 72. 

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

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
2.2.4  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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). Πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα 
ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου 
περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ 
οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο 
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν.  
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στο ΤΕΥΔ ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α   Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια 
επιλογισ του Μζρουσ ΙV κριτιρια επιλογισ   χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα 
του Μζρουσ ΙV: 

 
 
 
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ 
(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8) . 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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 ιςχφουν . 

2.2.5  Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά84: 

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2  και 2.2.3.4   περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ εφόςον είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 
Ελλάδα, κα πρζπει να υποβάλει Υπεφκυνθ Διλωςθ όςο αφορά τουσ Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ  κάκε  φορά 
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. 

 

 
 

84 
Σχετικά  με τθν  κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων  ι  επικυρωμζνων αντιγράφων  εγγράφων  ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, 
που ζχουν εκδοκεί από τισ  υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ  τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 
κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικϊν  εγγράφων  τα  οποία  ζχουν  επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι  νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

85 
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, 
τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται 
μαηί  με  τα  υπόλοιπα  αποδεικτικά  μζςα  του  άρκρου  22  από  τον  προςωρινό  ανάδοχο,  μζςω  τθσ  λειτουργικότθτασ  τθσ 
«Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

86 
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

2.2.6   
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων87. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι 
το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και ςτθν περίπτωςθ βϋ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Λόγω τθσ μθ δυνατότθτασ ζκδοςθσ του εν λόγω 
πιςτοποιθτικοφ, οι υποψιφιοι κα προςκομίςουν τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 80 του Ν. 4412/16 παρ. 2 
ζνορκθ βεβαίωςθ ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν88, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, 
ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε 
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 
30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια 
αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, 
ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται 
τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι 
μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

 
 

87 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
88 

Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων 
του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 

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

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

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

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ  που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ. 

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

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

 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων  που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
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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.6. 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.92
 

 
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

 

 

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 
 

Κριτιριο ανάκεςθσ   τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

Α) βάςει τιμισ 

 
2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ . 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 

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

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

*Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

 
 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  
www.promitheus.gov.gr 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 άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)»   . 

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

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

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα 
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ . 

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

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

Επιπλζον οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα ςυμπλθρϊςουν το φφλλο ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν που 
περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα ΙΙ τθσ διακιρυξθσ το οποίο κα πρζπει να υπογραφεί ψθφιακά και να υποβλθκεί 
ωσ δικαιολογθτικό τεχνικισ προςφοράσ 

 

Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

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

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ101. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» 
2.4.3.1  Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν :  
α)Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  
ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα  ΙΙΙ), 
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

             Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων  
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

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

2.4.3.2  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   ΙΙ 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.

 

Υπόδειγμα εντφπου φφλλου ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ  τθσ διακιρυξθσ. Επιπλζον το 
Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ (ςε επεξεργάςιμθ μορφι) ςτθν περιοχι του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Στο φφλλο ςυμμόρφωςθσ οι παραπομπζσ κα αναφζρονται ςε τεχνικά φυλλάδια, prospect από τα οποία κα 
προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ του προϊόντοσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ κάκε τεχνικισ προδιαγραφισ. Το φφλλο 
ςυμμόρφωςθσ, τα τεχνικά φυλλάδια και τα prospect για διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ κα υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν λιξθ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που απαιτοφνται. 

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

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ , όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω 

Α. Τιμι 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 

Η τιμι του προσ προμικεια μθχανιματοσ δίνεται ςε ευρϊ.  
 

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

 

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

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα. 
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι  ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

Oι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλλουν ςτο ςφςτθμα  ψθφιακά υπογεγραμμζνο το ζντυπο 
οικονομικισ προςφοράσ που είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ ςτο οποίο αποτυπϊνεται   θ αξία του 
οχιματοσ  πλζον ΦΠΑ  και το τζλοσ ταξινόμθςθσ ανευ ΦΠΑ  . ε περίπτωςθ ανακολουκίασ μεταξφ του 
θλεκτρονικοφ παραγόμενου από το ςφςτθμα αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ και του ςυμπλθρωμζνου 
από τον προμθκευτι ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Διμου  λαμβάνεται υπόψθ το επιςυναπτόμενο 
ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 
 

Οι  υποβαλλόμενεσ  προςφορζσ  ιςχφουν  και  δεςμεφουν  τουσ  οικονομικοφσ  φορείσ  για  διάςτθμα  εννζα (9) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

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

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

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

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά και δεν επιτρζπεται τζτοια να υποβλθκεί, 

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 
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άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

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

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

 

 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

 

 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
14-12-2018  και ϊρα 10:30 

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

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

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

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του 
(υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
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και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα  με  τουσ  όρουσ  και  τισ  απαιτιςεισ  τθσ  παροφςασ  και  ςυντάςςει  πρακτικό  ςτο  οποίο  ειςθγείται 

 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ωσ  άνω  όργανο,  μζςω  τθσ  λειτουργικότθτασ  τθσ 

«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 

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

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο  με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα   όλων  των  ανωτζρω  ςταδίων  («Δικαιολογθτικά  υμμετοχισ», «Σεχνικι  Προςφορά»  και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

 

 
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 
 

 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι 
υπογραφι. 

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

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει 
τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

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

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα  ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ  

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

 

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

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 
μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15%   ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ 
ποςότθτασ και ποςοςτό 50%  ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ 
κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό. 

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

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 
 

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ. 

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

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

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο  τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από  τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν, 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα 
από ςχετικι πρόςκλθςθ .Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ,  κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ122 από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 

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

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 
προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα  ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ 
οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προςφυγισ127. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ128. 

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

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο  δικαςτιριο  μζςα  ςε προκεςμία  δζκα (10) θμερϊν από  τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
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παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά129. 

 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
 

 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό  τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά  από  γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο 
που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 

 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 
 

 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να  γίνει αποδεκτι , πρζπει να  περιλαμβάνει κατ'  ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ 
Διακιρυξθσ 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, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 130

 

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

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

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

 

4.2 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
 

 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ και πριν τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου και τθν 
επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ο προμθκευτισ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ για κάκε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν καλι λειτουργία όλων 
των δυνατοτιτων του μθχανιματοσ για διάςτθμα 2  ετϊν. Κατά το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, χωρίσ 
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ ο προμθκευτισ κα αντικακιςτά ι κα επιςκευάηει εξαρτιματα ι και ολόκλθρο το 
όχθμα, για βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από εςφαλμζνο χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι 
ςυντιρθςθ .Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά το πζρασ των 2   ε τ ϊ ν  από 
τθν υποβολι τθσ . 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
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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 του Ν.4412/ 16 . 

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

 

 
4.4 Τπεξγνιαβία 

 

 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.132. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία 

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

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

4.4.4. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  
 

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

 

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

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

 

 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 
 

 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ τόςο του οχιματοσ 
όςο και των παρελκόμενων υλικϊν . Για να ολοκλθρωκεί θ παραλαβι και να προωκθκεί προσ ζγκριςθ των 
ςχετικό πρωτόκολλο κα πρζπει, με φροντίδα και ευκφνθ του αναδόχου, να ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ 
ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ. 

β) Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί. 

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. 4412/2016136, 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 ςυνόλου των ειδϊν τθσ 
προμικειασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

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

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016137
 

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

 δ) Πλεσ οι απαραί τθ τεσ δαπάν εσ γι α τθ ν ταξι ν όμθ ςθ του οχ ι ματοσ, τθν ζγ κρι ςθ τφπου και οποι αδι ποτε άδει α  
 απαι τθ κεί κατά τθ δι αδι καςί α ζκδοςθ σ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ  

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

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

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 
 

 

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
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β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από  τθν θμερομθνία  λιψθσ τθσ προκαταβολισ από  τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, 
με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

 
 

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 
πρόςτιμο140 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. 

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

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

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

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
 

 

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), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 
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τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 
του άρκρου 221 του ν. 4412/2016    οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

 

 

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 
 

 

          Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το 
            1. TMHMA  1 : ΦΟΡΣΗΓΟ   ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ   ΜΙΚΣΟ ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn ςε ζξι (6)  μινεσ 
 2.ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ   4*2  ςε  τρεισ   (3) μινεσ  

3.ΣΜΗΜΑ  3 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN ςε  τρεισ   (3) μινεσ 

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

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

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

 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 
 

 

6.2.1. H παραλαβι των οχθμάτων  γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16143 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ 
τρόπο/ουσ : 

Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ – Ρρακτικι δοκιμαςία . 

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 κατϋζφεςθ 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 κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των οχθμάτων  και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
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μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: 

Εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υλικϊν και τθν ζκδοςθ τθσ απαραίτθτθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ του οχιματοσ με φροντίδα του αναδόχου ςφμφωνα και με το ςχετικό παράρτθμα 

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

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

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.144
 

 
 

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

 

Δεν απαιτείται 
 
 
 

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 
 

 

Γελ απαηηείηαη 
 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 
 

 

 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παράςχει εγγυθμζνθ λειτουργία του οχιματοσ και των παρελκόμενων 
εξαρτθμάτων αυτοφ για δφο  χρόνια  μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ που 
διαπιςτωκοφν βλάβεσ ςε οποιαδιποτε λειτουργία του μθχανιματοσ που οφείλονται ςε καταςκευαςτικό 
ςφάλμα ο ανάδοχοσ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διορκϊςει τθ βλάβθ  χωρίσ καμία ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ. . 
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Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου 
τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ 
ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά 
πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι 
ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο 
οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 
 

 

 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι των τιμϊν μονάδοσ από τισ οποίεσ προζκυψε θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι  –  Αλαιπηηθή  Πεξηγξαθή  Φπζηθνύ  θαη  Οηθνλνκηθνύ  Αληηθεηκέλνπ  ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
υνοπτικι Περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

 

Θ υπθρεςία τεχνικϊν ζργων   του Διμου Νάουςασ  είναι επιφορτιςμζνθ με τθ Συντιρθςθ και Λειτουργία του 
οδικοφ ,αγροτικοφ , δαςικοφ  Δικτφου του Διμου Νάουςασ. 
 
 
Τφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ 

Τα προσ προμικεια είδθ (όχθμα και παρελκόμενα) κα παραδοκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου του 
Διμου Νάουςασ   που βρίςκεται ςτο βιολογικό   ςτθσ ζξοδο τθσ πόλθσ τθσ Νάουςασ . 
. 

 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Περιγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α. 

Με τθν προμικεια των οχθμάτων     κα βελτιϊςει τθν παροχι των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ επί του  οδικοφ 
δικτφου του Διμου Νάουςασ. 

 
τοιχεία ωριμότθτασ τθσ φμβαςθσ 

Ζχει εγκρικεί θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Το αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ προμικεια  
              1. TMHMA  1 : ΦΟΡΣΗΓΟ   ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ   ΜΙΚΣΟ ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn   
 2.ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ   4*2     

3.ΣΜΗΜΑ  3 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN   

 

όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ . θτά 
αναφζρεται ότι υποχρζωςθ του προμθκευτι είναι θ ζκδοςθ των απαραίτθτων αδειϊν κυκλοφορίασ του 
μθχανιματοσ (ζγκριςθ τφπου , άδεια κυκλοφορίασ κ.λ.π ) με δικζσ του δαπάνεσ (πλθρωμι απαραίτθτων 
παραβόλων κ.λ.π) 

 
Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ Διοίκθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει από το Διμο Νάουςασ. 

 
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ υνολικι Προκεςμία παράδοςθσ : 

          1. TMHMA  1 : ΦΟΡΣΗΓΟ   ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ   ΜΙΚΣΟ ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn ςε ζξι (6)  μινεσ 
 2.ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ   4*2  ςε  τρεισ   (3) μινεσ  

 3.ΣΜΗΜΑ  3 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN ςε  τρεισ   (3) μινεσ 

 

Τπεργολαβία 

Εάν δθλωκεί από τον ανάδοχο 

 
Σόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Στο βιολογικό    του Δθμου Νάουςασ που βρίςκεται ςτθ  πόλθ τθσ Νάουςασ. 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

Ο ανάδοχοσ κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ κα εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του Διμου Νάουςασ 

 
Εγγυιςεισ-Σεχνικι Τποςτιριξθ 

Ο ανάδοχοσ με τθν προςφορά του δεςμεφεται για τθν εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν ςε βάκοσ δεκαετίασ και 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 
Προαιρζςεισ 

Δεν υπάρχουν 

 
Σροποποίθςθ φμβαςθσ 

Δεν προβλζπεται . 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ  ΙΙ  ςτο 
πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ  Ι «Ρρομικεια  μθχανθμάτων ζργου , οχθμάτων ι και ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ» Κωδ. ΣΑ :  Ρ Δ Ε  Υ Ρ . Ε Σ Ω Τ Ε  Ι Κ Ω Ν   Σ Α Ε   0 5 5  με ενάρικμο 
2 0 1 7 Σ Ε 0 5 5 0 0 0 1 0   Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02 .3 0 .713 1 .00 6 . 

ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα (ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ)  
κ α ι  τ ο υ  α ν τ ί ς τ ο ι χ ο υ   2 0 1 9  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ05500010)του Υπουργείου Εςωτερικϊν 175.000,00  , Ιδιοι πόροι Διμου   
7.500,00  ευρϊ.Σφνολο  182.500,00  ευρϊ. 

  
 
 
 

Ανάλυςθ και Σεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ /υνολικι και ανά τμιμα/μονάδα 

Θ ςυνολικι αξία των  οχθμάτων   προζκυψε μετά από ςχετικι ζρευνα αγοράσ από ςτελζχθ του Διμου 
Νάουςασ. 

 
Αξία δικαιωμάτων προαίρεςθσ 

Δεν προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ 

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

1. ΦΡΑ 24% 
2. Αντίςτοιχοσ Φόροσ Ειςοδιματοσ . 
3. 0,06% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ και χαρτόςθμο 3% με ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% 
4. Κράτθςθ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ και αντίςτοιχο χαρτόςθμο με ΟΓΑ χαρτοςιμου. 
5. Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου και αντίςτοιχο χαρτόςθμο με ΟΓΑ χαρτοςιμου. 
6. Δαπάνεσ ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ                

ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ                                      αξ.πξση.21530/1-11-2018 

ΣΜΗΜΑ Η/Μ – ΤΝΔΡΓΔΙΟ                                                             KA     02 .30 .7131.006 

      ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   

          

  Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ε ν ό σ  φο ρτ θ γο φ  α ν α τρε πό με νο υ  μ ικ τοφ 
φ ορ τ ίου   3 ,5 t n ,   ε νόσ  θμ ι φο ρτ θ γοφ    4* 2   κ α ι  ε νό σ  κλ ε ις τοφ   τ φπο υ  V A N     γ ια  
τ ι σ  α ν ά γκ εσ   του  Δ ιμο υ Ν άο υς α σ  κ α ι  χ ωρ ίη ε τα ι  ςε   3   τμ ι μα τ α ω σ  ε ξ ισ : .    

                                   ΕΝ Δ ΕΙ ΚΣ Ι Κ Ο   Π Ρ ΟΤ ΠΟ Λ ΟΓ Ι Μ Ο   

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Σεκάρηα Σηκή ρσξίο ΦΠΑ €  CPV  

1 
ΣΜΗΜΑ  1 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ  

ΜΙΚΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ  3,5  tn  
1 41.129,03  

34134200-7 

 

 ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  4.000,00 
 

2 
TMHMA 2  HMIΦΟΡΣΗΓΟ  4*2  ΜΔ ΜΟΝΗ 

ΚΑΜΠΙΝΑ   
1 17.338,71 

34131000-4 

 

 ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  1.500,00 
 

3 
ΣΜΗΜΑ  3  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ  VAN  
1 14.112,90  

34131000-4 

 ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  1.500,00 
 

 
ΣΜΖΜΑ  1 + ΣΜΖΜΑ  2 + ΣΜΖΜΑ 3 ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ  
  72.580,64 

 

 ΦΠΑ 24% 17.419,36 
 

 
ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2 + 

ΣΜΗΜΑ 3   
 7.000,00 

 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   97.000,00  

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ  ΙΙ  ςτο 
πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ  Ι «Ρρομικεια  μθχανθμάτων ζργου , οχθμάτων ι και ςυνοδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ» Κωδ. ΣΑ :  Ρ Δ Ε  Υ Ρ . Ε Σ Ω Τ Ε  Ι Κ Ω Ν   Σ Α Ε   0 5 5  με ενάρικμο 
2 0 1 7 Σ Ε 0 5 5 0 0 0 1 0   Θ δαπάνθ για τθν εν  λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 
0 2 .30 .7 131 . 006 . ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα 
(ΔΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ)  κ α ι  τ ο υ  α ν τ ί ς τ ο ι χ ο υ   2 0 1 9  

 

TMHMA  1: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ  ΜΙΚΣΟΤ 

ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :    55.000 ,00€  CPV 34134200-7 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Σεκάρηα 
Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ € 
ύλνιν € 

1 
Φνξηεγφ αλνηθηφ αλαηξεπφκελν 4Υ2 κηθηνχ 

θνξηίνπ 3,5ton 
1 41.129,03€ 41.129,03€ 

 

ΦΠΑ 24% 9.870,97€ 

ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
51.000,00 

ΣΔΛΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗ

Η 

4.000,00 

 Γεληθό ύλνιν 
55.000,00 

€ 

 

«ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» 
ΓΔΝΙΚΑ 

 

 

Αληηθείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο (ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο Δπξσπατθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θ.ι.π.), νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο (Πξνζθέξνληεο) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο.  

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο,  

απφ ηα ηειεπηαία κνληέια ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο, αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε θαη’ άμνλα θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα, γηα ηελ κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

κηθηνχ θνξηίνπ 3.500 θηιψλ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη όξνη 

«ππνρξεσηηθά», «κε πνηλή απνθιεηζκνύ», «ηνπιάρηζηνλ» ζεσξνύληαη απαξάβαηνη όξνη θαη 

νπνηαδήπνηε απόθιηζε θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ πξνζθνξά. 

Οη απαξαίηεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ησλ κεραλεκάησλ, νη 

απαηηήζεηο ηεο Αλαζεηνχζαο Αξρήο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ φινη νη 

Γηαγσληδφκελνη είλαη νη αθφινπζεο:  
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   ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΣΗΓΟΤ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΜΙΚΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn 

 

 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Σν φρεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπαζκέλν ηνπο ηειεπηαίνπο δέθα 

(10) κήλεο θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηξηψλ (3) αηφκσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Ννκνζεζία. Τπνρξεσηηθά ην βνιάλ νδήγεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ απηνθηλήηνπ. 

2. ΣΤΠΟ ΟΥΗΜΑΣΟ  
Φνξηεγφ κε κoλή θακπίλα (ε ζηάληαξ βαζηθή έθδνζε θακπίλαο) ,ηχπνπ 4Υ2 κε θαξφηζα αλνηθηή 

αλαηξεπφκελε , πίζσ εθθφξησζεο  

3. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο ηχπνπ DIESEL ηεηξάρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 

ηεηξαθχιηλδξνο, πδξφςπθηνο, θπιηλδξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 2100cc έσο θαη 2500cc κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ,  ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νρήκαηνο. Πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππεξπιήξσζεο turbo θαη ελδηάκεζεο ςχμεο 

intercooler θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. Πξέπεη λα είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ ΔURO 6 θαη πάληα  απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηεο Διιάδνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηππνδχλακε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

120 ΖΡ (89KW). Αθφκα, πξέπεη λα έρεη ζχζηεκα απεπζείαο έθρπζεο ,ή ζχζηεκα εγρχζεσο κε 

απιφ ή άιινπ εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ θαχζηκνπ κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθεπήο 

θαη ζπληήξεζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε ηερληθώλ θύιισλ ηνπ νρήκαηνο  (prospect-

specification). Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο  θαπζίκνπ ζα είλαη ην ειάρηζην πεξίπνπ 55 lt. 

4.1 ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑ -ΠΛΑΙΙΟ  
 Ζ θακπίλα ζα είλαη ηύπνπ εκηπξνσζεκέλεο νδήγεζεο  κε πνηλή απνθιεηζκνύ (όρη 

πξνσζεκέλεο). Θα είλαη ην πιαίζην δηαμνληθφ (4Υ2), ζα είλαη θαηάιιειν ηερληθά γηα νιηθφ κηθηφ 

θνξηίν 3,5 (tn) ηφλσλ , κε πνηλή απνθιεηζκνύ. Δπίζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ην κεηαμφλην 

πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ ηηκψλ (3440mm έσο θαη 3680mm) .Ο ηχπνο άκαμαο 

ππνρξεσηηθά ζα είλαη αλνηθηφ αλαηξεπφκελν πίζσ εθθφξησζεο. Σν πιαίζην, νη άμνλεο θαη νη 

ηξνρνί ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ππεξθνξηψζεηο κέρξη θαη 20% ηνπ επηηξεπφκελνπ κηθηνχ θνξηίνπ. 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηελ βαζηθή έθδνζε ζε χςνο (θαη όρη ηνπ 

ρακεινύ πξνθίι ζαζί). Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή 

ζηξέβισζε (αθφκα θαη γηα θνξηία κεγαιχηεξα ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ θαηά 20%). ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ηέηνην ειάηησκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο 

αληίξξεζε λα παξαιάβεη ην απηνθίλεην, λα πξνβεί ζε επηζηεκνληθά παξαδεθηή επηζθεπή ηνπ 

πιαηζίνπ (ή αλ απηφ είλαη αδχλαηνλ, λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην ή κέξνο απηνχ κε πεξηζζφηεξε 

εληζρπκέλε θαηαζθεπή), θαη λα ην παξαδψζεη κέζα ζε δχν εβδνκάδεο ην αξγφηεξν ζην Γήκν. 

Σν σθέιηκν θνξηίν πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ  500 kg . Σν σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο, λνείηαη 

σο ην ππφινηπν κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν ηνπ ηδίνπ (λεθξνχ) 

βάξνπο ηνπ πιαηζίνπ, πιήξνπο κε ηα πγξά ηνπ, ηνλ εθεδξηθφ ηξνρφ, ηα εξγαιεία ηνπ θαη ηνλ 

νδεγφ ηνπ, θαζψο θαη ην βάξνο νιφθιεξεο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. Σν ακάμσκα λα είλαη ηζρπξήο 

θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε εληαίν ρψξν ηνπ ζαιάκνπ επηβαηψλ, κε θαιή κφλσζε ήρνπ θαη 

ζεξκφηεηαο. Ζ θακπίλα πξέπεη λα έρεη, δπν θχξηεο πφξηεο γηα ηνλ νδεγφ θαη ηνπο δπν (2) 

ζπλνδεγνχο. Οη πφξηεο λα δηαζέηνπλ ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη αλνηγφκελα ειεθηξηθά 

θξχζηαιια αζθαιείαο. Σν ακάμσκα λα δηαζέηεη πιεπξηθή πξνζηαζία εζσηεξηθά ζηηο πφξηεο ψζηε 

λα εκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ζηελ πεξίπησζε πιεπξηθήο ζχγθξνπζεο.. Δπίζεο ε θαηαζθεπή 

ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε ζε πεξίπησζε κεησπηθήο ζχγθξνπζεο ν ζάιακνο ησλ επηβαηψλ λα έρεη 

ηελ ειάρηζηε παξακφξθσζε. Σν φρεκα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη 
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δείθηεο παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα 

θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ. Σν φρεκα λα δηαζέηεη : ζηξνθφκεηξν, ηαρχκεηξν, δείθηε πνζφηεηαο 

θαπζίκνπ, φξγαλν ζεξκνθξαζίαο λεξνχ ,ππνινγηζηή ηαμηδηνχ (πξναηξεηηθφ), ερεηηθά φξγαλα 

(θφξλα), ελδεηθηηθή ιπρλία ή ακπεξφκεηξν ειιηπνχο θφξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή, ελδεηθηηθή ιπρλία 

ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ, δχν (2) αιεμήιηα, πξνζθέθαια .Ράδην CD ή Mp3 ή άιιν εμειηγκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ήρνπ ,δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ερεία, πξνζηαηεπηηθνί ηάπεηεο, ζην δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ 

επηβαηψλ (παηάθηα) ,δεχγνο ειεθηξνθίλεησλ παινθαζαξηζηήξσλ, δχν (2) ηαρπηήησλ ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ θαη κίαο (1) δηαθνπηφκελεο θαη ζχζηεκα πιχζεο αιεμήλεκνπ κε λεξφ 

εκπξφο, ππνρξεσηηθά ζην πίζσ κέξνο ηεο θακπίλαο ηδάκη αζθαιείαο , θαη θαζξέπηεο (θάηνπηξα) 

έλα (1) εζσηεξηθφ - δχν (2) εμσηεξηθά. Να δηαζέηεη επίζεο ξεπκαηνδφηε ηζρχνο 12V ζην ρψξν 

επηβαηψλ . Δπίζεο  ζα θέξεη ερεηηθφ ζήκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ρξήζε ηεο φπηζζελ 

πνξείαο .Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηνπνζεηεκέλνπο  ιαζπσηήξεο ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο. ην 

πίζσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ππνρξεσηηθά  ζα θέξεη ζχζηεκα ξπκνχιθεζεο κε απνζπψκελε έιμε 

ηχπνπ κπίιηαο θαη ηελ αλάινγε ειεθηξηθή παξνρή γηα ηελ ξπκνχιθεζε .Σν ζχζηεκα 

ξπκνχιθεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο εξγνζηαζηαθέο  πξνδηαγξαθέο (βάξνο 

ξπκνχιθεζεο ) γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνζθεξφκελν είδνο Σν ζπλνιηθφ κήθνο νιφθιεξνπ ηνπ 

νρήκαηνο ζηελ ηειηθή κνξθή ρσξίο ην πίζσ ζχζηεκα ξπκνχιθεζεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ, δελ 

ζα μεπεξλά ηα 6400mm κήθνο . Σν φρεκα ζα δηαζέηεη εκπξφο θαηάιιειν ζχζηεκα γηα 

ξπκνχιθεζε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ. 

4.2 ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ 
  Θα ππάξρνπλ φια ηα θψηα, θσηεηλνί δείθηεο θαηεχζπλζεο (θιαο) θαη αληαλαθιαζηήξεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΟΚ. Δπίζεο ζα ππάξρεη δεχγνο θψησλ νκίριεο εκπξφο, θαη πίζσ ζα ππάξρεη 

έλα ή δπν θψηα νκίριεο. Σα θψηα νπηζζνπνξείαο  ζα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο φπηζζελ. 

4.3 ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ 

 ηνλ εζσηεξηθφ ζάιακν ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη έλα (1) ή δχν (2) θσηηζηηθά πνπ ζα αλάβνπλ 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη θάπνηα απφ ηηο πφξηεο.  

4.4 ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ αεξφζαθν νδεγνχ θαη ζπλνδεγψλ.  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS.  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο (ESP ή άιιεο νλνκαζίαο) 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα αληηθιεπηηθνχ (immobilizer)  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη δπν θιεηδηά  κε ηειερεηξηζκφ γηα ην θεληξηθφ θιείδσκα θαη 

ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ A/C, ή control climate 

5. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 Σν ηηκφλη ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο (δειαδή ε ζέζε νδήγεζεο ζα είλαη ζηα αξηζηεξά), ζα έρεη 

αηέξκνλα ή θξεκαγηέξα κε ελζσκαησκέλε πδξαπιηθή ή ειεθηξηθή ππνβνήζεζε ή ζχζηεκα 

λεφηεξνπ, θαη πην ζχγρξνλνπ ηχπνπ θαη ζα είλαη ξπζκηδφκελν ηνπιάρηζηνλ θαζ’ χςνο. 

6. ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΟ (ΑΝΑΣΡΟΠΗ) 

Σν φρεκα ζα θέξεη ππεξθαηαζθεπή κε αλαηξεπφκελε κεηαιιηθή θαξφηζα κε αλαηξνπή ελφο 

ζεκείνπ (πίζσ εθθφξησζεο). 

Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη πιάηνο πεξίπνπ 2000 mm +/-5%, κήθνο πεξίπνπ απφ 3500 

mm +/-5%, θαη ζα θέξεη παξαπέηα χςνπο 400 mm+/-3%,  θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ. 

6.1 ΤΠΟΠΛΑΙΙΟ - ΛΔΚΑΝΗ ΦΟΡΣΩΗ 
Σν ππνπιαίζην (ςεπδνζαζί) ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιειε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ αλαιφγνπ 

πάρνπο ή δηαηνκήο πνπ ζα ελαξκνλίδεηαη κε ζαζί θαη ιεθάλε θφξησζεο, θαη ζα ζηεξεψλεηαη πάλσ 

ζην πιαίζην ηνπ απηνθίλεηνπ κε εηδηθέο σηίδεο θαη πιάθεο. 

Ο ππζκέλαο ηεο θαξφηζαο (ιεθάλεο) ζα είλαη πάρνπο 2,5mm, απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα 

θχιια ράιπβα πνηφηεηνο St37, ειεθηξνζπγθνιιεκέλα, εγθάξζηα, κε πιήξε ζπγθφιιεζε θαηά ην 

πιάηνο ηνπ ακαμψκαηνο.    

6.2 ΜΔΣΟΠΗ (ΠΛΑΣΗ)  ΚΑΡΟΣΑ 
Ζ κεηφπε (πιάηε) ζα απνηειείηαη απφ, δχν (2) θάζεηεο εληζρπκέλεο ραιχβδηλεο θνιψλεο θαη έλα 

νξηδφληην ζηαζεξφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ραιχβδηλν παξαπέην, κε πιήξε ζπγθφιιεζε ζην 

δάπεδν ηεο θαξφηζαο θαη χςνπο έσο ην αλψηαην χςνο ηεο θακπίλαο. ην χςνο ηνπ παξαζχξνπ ηεο 

θακπίλαο ζα ππάξρεη άλνηγκα κε πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα - ζήηα γηα λα κπνξεί ν νδεγφο λα βιέπεη 
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άλεηα πξνο ηα πίζσ ηφζν ζην ρψξν ηεο θαξφηζαο φζν θαη ην δξφκν πίζσ.  

6.3 ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΡΑΠΔΣΑ  
Σα πιεπξηθά παξαπέηα - πφξηα χςνπο πεξίπνπ 400mm (έλα ζε θάζε πιεπξά), ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θχιια ράιπβα πάρνπο 1,5mm (πιεπξηθά 

παξαπέηα), πνηφηεηαο St37, εληζρπκέλα θάζεηα αιιά θαη πεξηκεηξηθά, κε ραιχβδηλεο θνηινδνθνχο 

40x40mm. Τπνρξεσηηθά ζε θάζε θνιψλα απφ ηα δπν πιατλά παξαπέηα (ηα κε αλνηγκέλα ) ζα 

ππάξρνπλ θαηάιιειεο εμσηεξηθά αλακνλέο (θσιηέο-ππνδνρέο) δπλαηφηεηαο πξνεθηάζεσλ ησλ 

παξαπέησλ  

Σα πιεπξηθά παξαπέηα, ζα είλαη ζηαζεξά θαη κε πιήξε ζπγθφιιεζε ζην δάπεδν ηεο θαξφηζαο, Σν 

νπίζζην παξαπέην (πφξηα πίζσ) ζα είλαη απφ θχιια ράιπβα πάρνπο ππνρξεσηηθά 2,5mm, 

πνηφηεηαο St37 αληίζηνηρεο θαηαζθεπήο, θαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίγεη απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ αιιά θαη αληίζηξνθα, θαηά ηελ αλαηξνπή, ελψ ζηεξίδεηαη ζηηο εηδηθέο νπίζζηεο γσληαθέο 

θνιψλεο. Δπηπξφζζεηα θαη κε ηε δηάηαμε πνπ πεξηγξάςακε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πιήξνπο 

αθαίξεζεο ηεο πίζσ πφξηαο, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην .Δπίζεο ζηελ πίζσ πφξηα λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα ζηαζεί κε ην θαηάιιειν κεραληζκφ θαη ζε νξηδφληηα ζέζε κε ζηήξημε 

ζην θάησ κέξνο ηεο κε ηελ θαξφηζα  

6.4 ΚΑΡΟΣΑ 
Ζ θαξφηζα ζα είλαη κεηαιιηθή (πιεπξηθά παξαπέηα, κεηψπε θαη πφξηα θαη πάησκα ) θαη ζα είλαη 

γεληθήο ρξήζεσο. Σν πάρνο ησλ ραιπβδνειαζκάησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 mm γηα ην δάπεδν 

θαη ηελ πίζσ πόξηα, θαη   ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm γηα ηα ππφινηπα κέξε.  

Ζ αλαηξνπή ηεο ιεθάλεο ζα γίλεηαη ζην πίζσ ζεκείν ηνπ νρήκαηνο θαη ζα επηηπγράλεηαη κε έλα 

ζχζηεκα, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε έλα πδξαπιηθφ θχιηλδξν (απινχ ή ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ κε ηελ 

αλάινγε θαηάιεμε - ζχλδεζε θαη ηηο αλάινγεο πξνεθηάζεηο).  

ην θάησ κέξνο ηεο ιεθάλεο θφξησζεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο θαηάιιειεο ππνδνρέο, κε 

θαηάιιειεο έδξεο ή παξφκνηνπ αλάινγνπ ηχπνπ, νη νπνίεο εδξάδνληαη πάλσ ζηηο αληίζηνηρεο 

βάζεηο κε θαηάιιειεο θαηαιήμεηο ηνπ αληηζηνίρνπ ηχπνπ, πνπ ζα ππάξρνπλ επάλσ ζην ππνπιαίζην 

ζηα αληίζηνηρα ζεκεία. 

Ζ αλαηξνπή ηεο ιεθάλεο ζα  επηηπγράλεηαη κε (1) έλαλ πδξαπιηθφ θχιηλδξν (κπνπθάια), ε νπνία 

ζα ιεηηνπξγεί κε ηχπνπ κηδαληιία. 

Όιε ε θαηαζθεπή ζα είλαη ππνινγηζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε ζε πξφζζεηα θνξηία θαη 

θαηαπνλήζεηο ηνπιάρηζηνλ 50% πάλσ απφ ηηο νλνκαζηηθέο δπλάκεηο – ξνπέο – θάκςεηο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζε απηέο ηηο θνξηίζεηο δελ ζα πξνθαινχληαη κφληκεο παξακνξθψζεηο ηνπ 

ακαμψκαηνο. 

Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα θέξεη ζήκαλζε CE, ελψ ζα πιεξνί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. γηα πξφβιεςε 

θηλδχλσλ θαη αηπρεκάησλ.  

Αλαιπηηθφηεξα ην ζχζηεκα αλαηξνπήο ζα ζπκπεξηιακβάλεη: 

 Μηδαληιία, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ζην απηνθίλεην, θαηάιιειεο ηζρχνο, ε νπνία 

πξνζδίδεη ζην ζχζηεκα ηζρχ, κεγαιχηεξε θαηά 50% απφ ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 

σθειίκνπ θνξηίνπ & ηνπ απφβαξνπ ηεο θηβσηάκαμαο.  

 Διαηνδνρείν κε θίιηξν θαη έλδεημε ζηάζκεο ειαίνπ. 

 Γηάηαμε εκπινθήο - απεκπινθήο ηεο αληιίαο θαη απειεπζέξσζεο (θαζφδνπ) ηνπ ειαίνπ κε 

ειεθηξηθή εληνιή, θαη θνλζφια ρεηξηζηεξίνπ ηνπνζεηεκέλε εθηφο ή εληφο ηεο θακπίλαο, φπσο 

επηζπκεί ε ππεξεζία, κέζα ζε θαηάιιειν κεηαιιηθφ θηβψηην ην νπνίν ζα αζθαιίδεη κε θιεηδαξηά. 

 Βαιβίδεο αλαθνχθηζεο θαη αζθαιείαο. 

 Δπίζεο ζα ππάξρεη θαηάιιειε κπάξα αζθάιηζεο ζηελ φξζηα ζέζε ηεο αλαηξνπήο, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο επηζεψξεζεο ή επηζθεπψλ. 

 Αθφκε ζα ππάξρεη βαιβίδα αζθαιείαο ε νπνία ζα απνηξέπεη ηελ πηψζε ηεο θηβσηάκαμαο, 

απφ ζξαχζε ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο, ή απφ απφηνκε πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ πδξαπιηθνχ 

θπθιψκαηνο. 

 

7.1 ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Σν φρεκα ζα έρεη ππνζηεί αληηζθνξηαθή πξνζηαζία. Ζ ηειηθή βαθή (εζσηεξηθή – εμσηεξηθή) ζα 

είλαη νκνηφκνξθε θαη επηκειεκέλε. Σν ρξψκα ηνπ νρήκαηνο ζα ην ηνπ ππνδείμεη ε ππεξεζία θαηά  

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζηα ζεκεία ηνπ 

νρήκαηνο πνπ ζα ην ππνδείμεη ε ππεξεζία, θαη πεξηκεηξηθά θίηξηλε ισξίδα χςνπο 100 ρηιηνζηψλ. 
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ην πίζσ κέξνο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά απηνθφιιεηε ηαηλία αλαθιαζηηθή ηχπνπ δέβξα 3Μ 

θάξδνο 10cm. 

7.2 ΒΑΦΗ  ΑΠΟ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΗ 
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζα είλαη βακκέλα κε δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο 

πξνεξγαζίαο (αζηάξη) θαη δχν ζηξψζεηο αθξπιηθνχ ηειηθήο βαθήο ρξψκαηνο πνπ ζα ην ππνδείμεη 

ε ππεξεζία, αθνχ πξνεγεζεί κεραληθφο θαη ρεκηθφο θαζαξηζκφο ηνπο (ην ςεπδνζαζί ζα είλαη 

βακκέλν ζε ζπλαθή ρξψκα κε ην θπξίσο ζαζί ) 

8. ΣΡΟΥΟΙ - ΔΛΑΣΙΚΑ 
Σα ζψηξα (δάληεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα κεγάιεο αληνρήο . Σα επίζσηξα 

(ειαζηηθά) ζα είλαη αθηηληθνχ ηχπνπ (Radial), θαηλνχξγηα θαη φρη απφ αλαγφκσζε , πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο (φρη κεγαιχηεξεο ηνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ 

παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο) . Σα επίζσηξα (ειαζηηθά) ζα έρνπλ ην κέγηζην πιάηνο πέικαηνο, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ηππνπνηεκέλεο δάληεο θαη ζα είλαη ρσξίο αεξνζαιάκνπο 

(TUBELESS). Σα πέικαηα ησλ επηζψηξσλ λα είλαη θαηάιιεια γηα θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηφζν ζε 

αζθαιηηθφ νδφζηξσκα φζν θαη ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο κε ππνρξεσηηθή έλδεημε ζηα ειαζηηθά 

M+S. Ζ έλδεημε θνξηίνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κηθηνχ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο. Ζ έλδεημε 

ηαρχηεηαο ειαζηηθψλ ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηελ αλσηάηε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. Οη 

δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ θαη ν ηχπνο ησλ δαληψλ ζα δεισζνχλ ζηελ πξνζθνξά .Τπνρξεσηηθά 

κνλνί ηξνρνί ζε φινπο ηνπο άμνλεο . Θα πξέπεη λα παξαδνζεί εθηφο ησλ θπξίσο ειαζηηθψλ θαη 

πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο 

9. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ 4Υ2 
Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθφ  ζπγρξνληζκέλν, πέληε (5) ή έμη (6) ηαρπηήησλ 

εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) νπηζζνπνξείαο 

 πκπιέθηε πνπ πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο κνλνχ μεξνχ ηχπνπ, πδξαπιηθήο 

ιεηηνπξγίαο ή άιινπ πην εμειηγκέλνπ κνλνχ ηχπνπ. 

 Σν φρεκα ζα έρεη  ππνρξεσηηθά θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνχο, κε άθακπην δηαθνξηθφ θαη 

εκηαμφληα  γλήζην ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαηζίσλ, απνθιεηφκελεο ηεο 

ρξεζηκνπνηήζεσο απνκηκήζεσλ, ηζρπξήο θαη δνθηκαζκέλεο θαηαζθεπήο ψζηε λα εγγπψληαη 

ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο, θαηάιιειν ζε ζπλεξγαζία κε ην θηβψηην 

ηαρπηήησλ γηα αλάβαζε κε πιήξεο θνξηίν. Ζ ζρέζε ηειηθήο κεηάδνζεο ζα είλαη ε κέζε 

κεηάδνζε (φρη γξήγνξν βήκα). 

10. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ  

 Σν φρεκα ζα έρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS ή πην λέν εμειηγκέλν ζχζηεκα, ζα θέξεη 

δηζθφθξελα  ζηνπο εκπξφο ππνρξεσηηθά ,θαη κε δηζθφπιαθεο ή ηακπνπξά ζηνπο πίζσ ηξνρνχο  κε 

απηφκαηε ξχζκηζε θζνξάο,  κε ζχζηεκα ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ ηξηβήο, πνπ ζα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ πέδε ζηάζκεπζεο 

(ρεηξφθξελν) κεραληθνχ ή άιινπ πην εμειηγκέλνπ ηχπνπ ζα εθαξκφδεη ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. Σν 

ρεηξφθξελν επελεξγψληαο ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο ζα αζθαιίδεη απφιπηα ην απηνθίλεην κε 

πιήξεο θνξηίν θαη κε θιίζε δξφκνπ ηνπιάρηζηνλ 10% κε ζβεζηή κεραλή θαη ρσξίο ηαρχηεηα.  

11. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ   
 Ζ αλάξηεζε ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ψζηε ην 

φρεκα λα κπνξεί λα θηλείηαη  κε αζθάιεηα ζε αζθαιηηθά θαη κε νδνζηξψκαηα .Δκπξφο 

αλεμάξηεηα, δηπιά ςαιίδηα κε ακνξηηζέξ κε ή ρσξίο ζπεηξνεηδή ειαηήξηα , κε ή ρσξίο ξάβδνπο 

ζηξέςεηο εκπξφο θαη πίζσ άθακπηνο άμνλαο κε ειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο  θαη ακνξηηζέξ.  Δηδηθά 

ζρεδηαζκέλα γηα κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηελ νδήγεζε αθφκα θαη ζηα απφηνκα θξελαξίζκαηα, κε 

απνηέιεζκα κεγάιε επειημία πνπ απνζβέλεη φιεο ηηο αηέιεηεο ηνπ δξφκνπ. 

12. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

 Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ παξειθφκελα: 

 Σνπνζεηεκέλνη ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ 

 Έλα πιήξεο εθεδξηθφ ηξνρφ. 

 Έλα (1) θνξεηφ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία Κ.Ο.Κ. 

 Έλα θηβψηην Α’ βνεζεηψλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Κ.Ο.Κ. 

 Έλα ηξίγσλν ζηάζκεπζεο. 

 Έλα δεχγνο αιπζίδεο ρηνληνχ, ηαρείαο ηνπνζέηεζεο ηχπνπ ξφκβνπ 

 Έλα ζεη παηάθηα γηα ηελ θακπίλα ζην δάπεδν 

 Έλα Ράδην CD ή Mp3 ή άιιν εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ήρνπ 
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 χζηεκα ερεηηθνχ ζήκαηνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ρξήζε ηεο φπηζζελ πνξείαο 

 ην πίζσ κέξνο ζχζηεκα έιμε (ηχπνπ απνζπψκελεο κπίιηαο) 

Γπν θιεηδηά  κε ηειερεηξηζκφ γηα ην θεληξηθφ θιείδσκα θαη ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 

 Μία ζήθε απνζήθεπζεο εξγαιείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο:  

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ 

1 Γεξκαλνπνιχγσλα (8-32) εη 1 

2 Κιεηδηά Άιελ εη 1 

3 Καζεηίλα πνπ ζα πεξηέρεη: 

1. Μεγάιε Καζηάληα ½ 

2. Μηθξή Καζηάληα 3/8 

3. Καξπδάθηα γηα  κηθξή θαζηάληα 4-14 

4. Μαθξηά Καξπδάθηα γηα  κηθξή θαζηάληα 6-13 

5. Πξνέθηαζε 

6. παζηφ 

7. Καξπδάθηα γηα κεγάιε θαζηάληα 10-22 

8. Μαθξηά θαξπδάθηα γηα κεγάιε θαζηάληα 14-15-

17-19-22 

9. Πξνέθηαζε 

10. παζηφ 

11. Μχηεο 

12. Σνξθο 

Σεκ 1 

4 Κιεηδί Γαιιηθφ  Σεκ 1 

5 Κάβνπξεο (2 Μεγέζε) Σεκ 2 

6 Καηζαβίδηα ίζηα εη 5 ηεκαρίσλ 1 

7 ηαπξνθαηζάβηδα εη 5 ηεκαρίσλ 1 

8 Βαξηνπνχια 2 Kgr Σεκ 1 

9 Πέλζα Σεκ 1 

10 Κφθηεο Σεκ 1 

11 Μπηνηζίκπηδν Σεκ 1 

12 ηαπξφ γηα αιιαγή ειαζηηθψλ Σεκ 1 

13 Δξγαιεηνζήθε Σεκ 1 

14 Γξχινο αλχςσζεο γηα φρεκα(γηα αιιαγή ειαζηηθψλ) Σεκ 1 

Τπεύζπλε Γήισζε όηη αλαιακβάλεη, εθόζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο όηη θαηά ηελ παξαιαβή ζα 

πξνζθνκίζεη ηα αλαθεξόκελα ηεο πεξίπησζεο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ 

13. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
 Σν φρεκα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη  θαη απφ : 

α)  Σν βηβιίν ή CD επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο, ηερληθά ζρέδηα επηζθεπψλ θαη 

κεραλνινγηθψλ – ειεθηξνινγηθψλ – πδξαπιηθψλ - θπθισκάησλ, θσδηθνί βιαβψλ 

(Workshop Manual and Maintenance Booklet), ζε δχν ζεηξέο, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ 

Αγγιηθή.  

 β) To εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ή CD (θαηάινγν) αληαιιαθηηθψλ (Parts Books) κε θσδηθνχο 

νλνκαζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θσηνγξαθίεο, νκνίσο ζε δχν ζεηξέο ζηελ Διιεληθή ή 

Αγγιηθή.   

 γ)  Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο (operational manuals) ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

ζε δχν ζεηξέο.  

Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο φηη θαηά ηελ παξαιαβή 

ζα πξνζθνκίζεη ηα βηβιία θαη εγρεηξίδηα ή ηα CD φπσο πξναλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

14. ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
Ο δηαγσληδφκελνο ζ' αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο θαη θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ, λα επηδείμεη ζε ιεηηνπξγία θαη λα εθπαηδεχζεη 

ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ (έλα ηερλίηε, έλα νδεγφ,2 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη 
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ν ΓΖΜΟ ζε φια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγηψλ, ρεηξηζκνχ, επηζθεπψλ, ξπζκίζεσλ θαη πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο (service) ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνζθέξεη. 

Πξνο ηνχην ζα ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζην ζεκείν απηφ κέζα ζηνλ επί κέξνπο θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο, Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ 

ιφγσ επίδεημε θαη εθπαίδεπζε. 

ηελ ππεχζπλε απηή δήισζε ν δηαγσληδφκελνο ζα επηζπλάςεη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / βηβιία / έληππα, αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα 

εθπαηδεχζεη, ηφπν θαη δηάξθεηα / πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, θιπ) ησλ ζπληεξεηψλ, ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά, κε επίδεημε επί ηνπ νρήκαηνο . 

Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε Νάνπζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο (εγθαηαζηάζεηο ΓΖΜΟΤ) ή/ θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ (θεληξηθή αληηπξνζσπεία ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο πξνκήζεηαο θιπ), φια δε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κηα (1) εξγάζηκε  εκέξα. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 

 Δμνηθείσζε κε ην φρεκα / ηελ νλνκαηνινγία. 

 Οδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. 

 Υεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο  

 Καζεκεξηλφ έιεγρν. 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 

 πληζηψκελα ιηπαληηθά. 

 Γηάγλσζε βιαβψλ ζηνπο ππάξρνληεο εγθεθάινπο ηνπ νρήκαηνο. 

 Δθπαίδεπζε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα 

 Ρπζκίζεηο νρήκαηνο 

 Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε. 

15. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΓΓΤΗΗ 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα (θαη φρη ζε 

επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο) γηα δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο ζα αληηθαζηζηά ή ζα επηζθεπάδεη 

εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην φρεκα, γηα βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ εζθαικέλν 

ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε 

αληηζθνξηαθήο πξνζηαζίαο γηα πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη εγγχεζε ρξψκαηνο γηα ηξία (3) 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

16. ΌΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 
Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ 

ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο , θαζψο θαη ηελ πιήξε εθνδηαζηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σα ηπρφλ παξαγγειζέληα απφ ηνλ Γήκν 

αληαιιαθηηθά ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ην πνιχ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά 

ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξφκελν φρεκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ. 

17. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ πξνζθφκηζε θαη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

ηνπ νρήκαηνο. Σν φρεκα ζα πξνζθνκηζζεί  θαη ζα παξαδνζεί  ειεχζεξα επί εδάθνπο, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΖΜΟΤ, ζηελ Νάνπζα ζηνλ βηνινγηθφ ζηαζκφ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζπλεξγείνπ νρεκάησλ . 

Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην ρξόλν παξάδνζεο ηνπ 

,ηνπ δεηνχκελνπ  νρήκαηνο , ηελ εηνηκφηεηα θαη ζε θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο 

αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θαη έμνδα θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε αξκφδηα 

αξρή ψζηε ην ππφ πξνκήζεηα φρεκα λα παξαδνζεί ειεχζεξα απφ νπνηνπζδήπνηε θφξνπο θαη 

δαζκνχο, κεηαθνξά ζηνλ σο άλσ ρψξν. Ζ δε θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 

18. ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

  Ο ΓΖΜΟ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φ,ηη είδνπο δηθαηνινγεηηθά ρξεηαζηεί γηα 
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ηνλ παξαθάησ ζθνπφ. Ζ θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κεηά ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή θαη πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή .Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ 

νρήκαηνο αθνινπζεί ε έθδνζε ηεο λφκηκεο άδεηαο θπθινθνξίαο  θαη ε παξαιαβή ησλ πηλαθίδσλ 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο 

είλαη ε πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ αξκφδηα Κξαηηθή Τπεξεζία 

19.ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο πξνζθέξσλ  ππνβάιιεη  ζην θάθειν ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο  κέζσ ηνπ  ΔΗΓΗ  

όπσο επίζεο θαη κε ην θπζηθό ηξόπν , ζε θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν θαη ηελ έλδεημε 

«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΦΟΡΣΗΓΟΤ  

ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ  ΜΙΚΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ» φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξνκέλνπ  ππφ πξνκήζεηα είδνο . ην θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ 

απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε 

ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο. Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζηε Γηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη 

νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο .  

1) Σερληθά θπιιάδηα ηνπ νρήκαηνο  (prospect-specification) ηνπ επίζεκνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

αθφκα ηερληθά θπιιάδηα πξνζαξηεκάησλ ή παξειθφκελσλ ή εμαξηεκάησλ φπνπ απηά αλ θαη 

κπνξεί λα ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαπνκπή ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο.  

2)Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη καδί κε ην φρεκα : 

α)Σν βηβιίν ή CD επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο ηερληθά ζρέδηα επηζθεπψλ θαη 

κεραλνινγηθψλ – ειεθηξνινγηθψλ – πδξαπιηθψλ - θπθισκάησλ, θσδηθνί βιαβψλ (Workshop 

Manual and Maintenance Booklet), ζε δχν ζεηξέο, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή.  

 β)To εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ή CD (θαηάινγν) αληαιιαθηηθψλ (Parts Books) κε θσδηθνχο 

νλνκαζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θσηνγξαθίεο, νκνίσο ζε δχν ζεηξέο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή.   

 γ) Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο (operational manuals) ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζε δχν ζεηξέο.  

3) Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη καδί κε ην φρεκα. 

 Σνπνζεηεκέλνπο ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ 

 Έλα πιήξεο εθεδξηθφ ηξνρφ. 

 Έλα (1) θνξεηφ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία Κ.Ο.Κ. 

 Έλα θηβψηην Α’ βνεζεηψλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Κ.Ο.Κ. 

 Έλα ηξίγσλν ζηάζκεπζεο. 

 Έλα δεχγνο αιπζίδεο ρηνληνχ, ηαρείαο ηνπνζέηεζεο ηχπνπ ξφκβνπ 

 Έλα ζεη παηάθηα γηα ηελ θακπίλα ζην δάπεδν 

 Δγθαηαζηεκέλν έλα Ράδην CD ή Mp3 ή άιιν εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ήρνπ 

 Δγθαηαζηεκέλν ζχζηεκα ερεηηθνχ ζήκαηνο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ρξήζε ηεο φπηζζελ 

πνξείαο 

 Δγθαηαζηεκέλν ζην πίζσ κέξνο ζχζηεκα έιμε (ηχπνπ απνζπψκελεο κπίιηαο)  

Γπν θιεηδηά  κε ηειερεηξηζκφ γηα ην θεληξηθφ θιείδσκα θαη ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 

 Σα αθφινπζα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο:  

 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ 

1 Γεξκαλνπνιχγσλα (8-32) εη 1 

2 Κιεηδηά Άιελ εη 1 

3 Καζεηίλα πνπ ζα πεξηέρεη: 

13. Μεγάιε Καζηάληα ½ 

14. Μηθξή Καζηάληα 3/8 

Σεκ 1 
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15. Καξπδάθηα γηα  κηθξή θαζηάληα 4-14 

16. Μαθξηά Καξπδάθηα γηα  κηθξή θαζηάληα 6-13 

17. Πξνέθηαζε 

18. παζηφ 

19. Καξπδάθηα γηα κεγάιε θαζηάληα 10-22 

20. Μαθξηά θαξπδάθηα γηα κεγάιε θαζηάληα 14-15-

17-19-22 

21. Πξνέθηαζε 

22. παζηφ 

23. Μχηεο 

24. Σνξθο 

4 Κιεηδί Γαιιηθφ  Σεκ 1 

5 Κάβνπξεο (2 Μεγέζε) Σεκ 2 

6 Καηζαβίδηα ίζηα εη 5 ηεκαρίσλ 1 

7 ηαπξνθαηζάβηδα εη 5 ηεκαρίσλ 1 

8 Βαξηνπνχια 2 Kgr Σεκ 1 

9 Πέλζα Σεκ 1 

10 Κφθηεο Σεκ 1 

11 Μπηνηζίκπηδν Σεκ 1 

12 ηαπξφ γηα αιιαγή ειαζηηθψλ Σεκ 1 

13 Δξγαιεηνζήθε Σεκ 1 

14 Γξχινο αλχςσζεο γηα φρεκα(γηα αιιαγή ειαζηηθψλ) Σεκ 1 

 

4)Τπεύζπλε Γήισζε  φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ ιφγσ επίδεημε θαη 

εθπαίδεπζε. 

ηελ ππεχζπλε απηή δήισζε ν δηαγσληδφκελνο ζα επηζπλάςεη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / βηβιία / έληππα, αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα 

εθπαηδεχζεη, ηφπν θαη δηάξθεηα / πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, θιπ) ησλ ζπληεξεηψλ, ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά, κε επίδεημε επί ηνπ νρήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε Νάνπζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο 

(εγθαηαζηάζεηο ΓΖΜΟΤ) ή/ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ (θεληξηθή αληηπξνζσπεία ή 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο πξνκήζεηαο θιπ), φια δε ηα έμνδα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη 

φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα, ζα πινπνηεζεί 

θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 

 Δμνηθείσζε κε ην φρεκα / ηελ νλνκαηνινγία. 

 Οδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. 

 Υεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο  

 Καζεκεξηλφ έιεγρν. 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 

 πληζηψκελα ιηπαληηθά. 

 Γηάγλσζε βιαβψλ ζηνπο ππάξρνληεο εγθεθάινπο ηνπ νρήκαηνο. 

 Δθπαίδεπζε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα 

 Ρπζκίζεηο νρήκαηνο 

 Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε. 

5)Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην ρξόλν παξάδνζεο (6 

κήλεο από ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο) ηνπ δεηνχκελνπ νρήκάηνο  ζε εηνηκφηεηα  θαη ζε 

θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο  

α)Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θαη έμνδα θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε 

αξκφδηα αξρή ψζηε ην ππφ πξνκήζεηα θνξηεγφ λα παξαδνζεί ειεχζεξα απφ νπνηνπζδήπνηε 

θφξνπο θαη δαζκνχο, κεηαθνξά ζηνλ σο άλσ ρψξν. Ζ δε θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν 

6) Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη:  

α)εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο λα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα ( (θαη 

φρη ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο) γηα δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 
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ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο ζα αληηθαζηζηά ή ζα επηζθεπάδεη 

εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην φρεκα, γηα βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ εζθαικέλν 

ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε 

αληηζθνξηαθήο πξνζηαζίαο γηα πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη εγγχεζε ρξψκαηνο γηα ηξία (3) 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

β)Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα 

απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πιήξε εθνδηαζηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σα ηπρφλ παξαγγειζέληα απφ ηνλ Γήκν 

αληαιιαθηηθά ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ην πνιχ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά 

ζηελ Τπεξεζία γηα ηα πξνζθεξφκελν φρεκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ 

7) Σν εξσηεκαηνιόγην (θύιιν ζπκκόξθσζεο) ζπκπιεξσκέλν ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 
.  

 

 

 

 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ  ΜΙΚΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ 

3,5tn 
CPV 34134200-7 

 

Α/

Α 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗ

Η 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ- 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

PROSPECT

US 

ΔΛΙΓΑ 

1 Ολνκαζία εηαηξίαο θνξηεγνχ < ΜΑΡΚΑ> ΝΑΗ   

2 Δκπνξηθή νλνκαζία ή κνληέιν ΝΑΗ   

3 Σχπνο θακπίλαο (ε βαζηθή ζηάληαξ έθδνζε) ΝΑΗ   

4 Ζκηπξνσζεκέλε θακπίλα ΝΑΗ   

5 Κηλεηήξαο diesel ΝΑΗ   

6 
Κπιηλδξηζκφο θηλεηήξα ηνπιάρηζηνλ 

2100cc έσο θαη 2500cc 
ΝΑΗ 

  

7 Αξηζκφο θπιίλδξσλ ΝΑΗ   

8 Τπεξζπκπηεζηήο (turbo) ΝΑΗ   

9 Ηππνδχλακε θηλεηήξα (Din/hp)-(kw) ΝΑΗ   

10 Κηλεηήξαο Δuro 6 ή κεηαγελέζηεξνο ΝΑΗ   

11 Ρνπή ζηξέςεο  (Nm / ζ.α.ι.) ΝΑΗ   

12 Κίλεζε κεηάδνζεο ηχπνπ νρήκαηνο 4Υ2 ΝΑΗ   

13 Μεηάδνζε πίζσ ηξνρνχο  ΝΑΗ   

14 Οιηθφ κηθηφ θνξηίν 3,5 (tn) ηφλσλ ΝΑΗ   

15 
Μεηαμφλην εληφο ησλ παξαθάησ ηηκψλ 

3440mm έσο θαη 3680mm 
ΝΑΗ 

  

16 
ην πίζσ κέξνο ηεο θακπίλαο ηδάκη 

αζθαιείαο 
ΝΑΗ 

  

17 Αεξφζαθνο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ ΝΑΗ   

18 χζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS ΝΑΗ   

19 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο ΝΑΗ   

20 
Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο  θαπζίκνπ 

είλαη ην ειάρηζην πεξίπνπ 55 lt. 
ΝΑΗ 
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21 χζηεκα αληηθιεπηηθνχ (immobilizer) ΝΑΗ   

22 
χζηεκα θιηκαηηζκνχ A/C, ή control 

climate 
ΝΑΗ 

  

23 

Απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα 

θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ. 

ΝΑΗ 

  

24 

Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο θαξφηζαο 

είλαη πιάηνο πεξίπνπ 2000 mm +/-5%, 

κήθνο πεξίπνπ απφ 3500 mm +/-5%, θαη 

θέξεη παξαπέηα χςνπο 400 mm+/-3% 

ΝΑΗ 

  

25 Μνλνί ηξνρνί ζε φινπο ηνπο άμνλεο ΝΑΗ   

26 Κηβψηην ηαρπηήησλ, ν αξηζκφο ζρέζεσλ ΝΑΗ   

27 
Ράδην cd ή mp3 , θαη δπν (2) ηνπιάρηζηνλ 

ερεία ή άιιν εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ήρνπ 
ΝΑΗ 

  

28 

Ζιεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη 

αλνηγφκελα ειεθηξηθά θξχζηαιια  ζηηο 

ζχξεο  

ΝΑΗ 

  

29 

Τπεύζπλε Γήισζε (2) πνπ αθνξά βηβιίν ή 

CD, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο βηβιίν ή CD 

αληαιιαθηηθψλ θαη βηβιία ρεηξηζκνχ 

νρήκαηνο 

ΝΑΗ 

 

- 

30 

Τπεύζπλε Γήισζε (3) πνπ αθνξά ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ 

θαη παξάδνζε παξειθφκελσλ θαη εξγαιείσλ 

ζπληήξεζεο γηα ην  πξνζθεξφκελν φρεκα. 

ΝΑΗ 

 

- 

31 

Τπεύζπλε Γήισζε (4) πνπ αθνξά επίδεημε 

θαη εθπαίδεπζε γηα ην πξνζθεξφκελν 

φρεκα. 

ΝΑΗ 

 

- 

32 

Τπεύζπλε Γήισζε (5) πνπ αθνξά  ρξφλν 

παξάδνζεο 6 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ζχκβαζεο 

ΝΑΗ 

 

- 

33 

Τπεύζπλε Γήισζε (6) πνπ αθνξά  

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ,εγγχεζε 

αληηζθνξηαθήο πξνζηαζίαο, παξνρή 

ηερληθήο βνήζεηαο 

ΝΑΗ 

 

- 

 
Ρροςφζρουςα επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

θξαγίδα………………………………………………………………. 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

ΣΜΗΜΑ  1 

ΔΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΟ ΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ  ΜΙΚΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ CPV 34134200-7 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Σεκάρηα 
Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ € 
ύλνιν € 

1 
Φνξηεγφ αλνηθηφ αλαηξεπφκελν 4Υ2 κηθηνχ 

θνξηίνπ 3,5ton 
1   
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ΦΠΑ 24%  

Μεξηθό 

ύλνιν 
 

ΣΔΛΗ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗ

Η 

 

 
Γεληθό  

ύλνιν 
 

 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ρροςφζρουςα  επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ………………………….. 

Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Χ2  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :       23.000,0 €   

 CPV 34131000-4 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Α/Α Περιγραφή είδοσς Σεμάτια 
Σιμή τωρίς 

ΦΠΑ € 
ύνολο € 

1 
Ημιυορτηγό ανοικτό μη ανατρεπόμενο 4Χ2 με 
καμπίνα μονή 

1 17.338,71€ 17.338,71€ 
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 ΦΠΑ 24% 4.161,29 

 

Μερικό Σύνολο 21.500,00 

ΤΕΛΟΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

1.500.00€ 

Γενικό ύνολο 23.000,00€ 

 

 «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» 

 
 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

 
 

 

 

Αληηθείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο (ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο Δπξσπατθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θ.ι.π.), νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο (Πξνζθέξνληεο) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο.  

 

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο,  

απφ ηα ηειεπηαία κνληέια ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο, αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη όξνη 

«ππνρξεσηηθά», «κε πνηλή απνθιεηζκνύ», «ηνπιάρηζηνλ» ζεσξνύληαη απαξάβαηνη όξνη θαη 

νπνηαδήπνηε απόθιηζε θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ πξνζθνξά. 

 

Οη απαξαίηεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο, νη απαηηήζεηο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ φινη νη Γηαγσληδφκελνη είλαη νη 

αθφινπζεο:  

 

   ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 

 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Σν φρεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπαζκέλν ηνπο ηειεπηαίνπο δέθα (10) 

κήλεο θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπιάρηζηνλ δπν  (2) αηφκσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Ννκνζεζία. Τπνρξεσηηθά ην βνιάλ νδήγεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ησλ απηνθηλήηνπ. 

 

2. ΣΤΠΟ ΟΥΗΜΑΣΟ  

Ζκηθνξηεγφ κε θακπίλα κνλή  (απιή θακπίλα , standard) ηχπνπ 4Υ2 κε θαξφηζα αλνηθηή κε 

αλαηξεπφκελε   
 

3. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο ηχπνπ DIESEL ηεηξάρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 

ηεηξαθχιηλδξνο, πδξφςπθηνο, θπιηλδξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 1895cc έσο θαη 2500cc κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ,  ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νρήκαηνο. Πξέπεη λα είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπιάρηζηνλ ΔURO 6 θαη πάληα  απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιάδνο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηππνδχλακε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 130 ΖΡ 

(96KW). Αθφκα, πξέπεη λα έρεη ζχζηεκα απεπζείαο έθρπζεο ,ή ζχζηεκα εγρχζεσο κε απιφ ή 

άιινπ εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ θαχζηκνπ κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθεπήο θαη 





 
 

52 

ζπληήξεζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε ηερληθώλ θύιισλ ηνπ νρήκαηνο  (prospect-

specification) 
4.1 ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑ -ΠΛΑΙΙΟ  

 Ζ θακπίλα ζα είλαη ηύπνπ εκηπξνσζεκέλεο νδήγεζεο  κε πνηλή απνθιεηζκνύ (όρη πξνσζεκέλεο).  

Δπίζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ην κεηαμφλην πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ ηηκψλ (2985mm 

έσο θαη 3250mm) .Ο ηχπνο άκαμαο ππνρξεσηηθά ζα είλαη αλνηθηφ κε αλαηξεπφκελν Σν πιαίζην, 

νη άμνλεο θαη νη ηξνρνί ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ππεξθνξηψζεηο κέρξη θαη 20% ηνπ επηηξεπφκελνπ 

κηθηνχ θνξηίνπ. Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή 

ζηξέβισζε (αθφκα θαη γηα θνξηία κεγαιχηεξα ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ θαηά 20%). ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ηέηνην ειάηησκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο 

αληίξξεζε λα παξαιάβεη ην απηνθίλεην, λα πξνβεί ζε επηζηεκνληθά παξαδεθηή επηζθεπή ηνπ 

πιαηζίνπ (ή αλ απηφ είλαη αδχλαηνλ, λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην ή κέξνο απηνχ κε πεξηζζφηεξε 

εληζρπκέλε θαηαζθεπή), θαη λα ην παξαδψζεη κέζα ζε δχν εβδνκάδεο ην αξγφηεξν ζην Γήκν. 

Σν σθέιηκν θνξηίν κε πνηλή απνθιεηζκνύ πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ ηηκψλ (1000kg έσο 

θαη 1400kg). Σν σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο, λνείηαη σο ην ππφινηπν κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην 

νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν ηνπ ηδίνπ (λεθξνχ) βάξνπο ηνπ πιαηζίνπ, πιήξνπο κε ηα πγξά 

ηνπ, ηνλ εθεδξηθφ ηξνρφ, ηα εξγαιεία ηνπ θαη ηνλ νδεγφ ηνπ, θαζψο θαη ην βάξνο νιφθιεξεο ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο. 

Σν ακάμσκα λα είλαη εληαίν, ηζρπξήο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε εληαίν ην ρψξν ηνπ ζαιάκνπ 

επηβαηψλ, κε θαιή κφλσζε ήρνπ θαη ζεξκφηεηαο. Ζ θακπίλα πξέπεη λα έρεη, δπν θχξηεο πφξηεο γηα 

ηνλ νδεγφ θαη ζπλνδεγφ-σλ . Οη θχξηεο πφξηεο λα δηαζέηνπλ ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη 

αλνηγφκελα ειεθηξηθά θξχζηαιια αζθαιείαο. Σν ακάμσκα λα δηαζέηεη πιεπξηθή πξνζηαζία 

εζσηεξηθά ζηηο θχξηεο πφξηεο ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ζηελ πεξίπησζε πιεπξηθήο 

ζχγθξνπζεο.. Δπίζεο ε θαηαζθεπή ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε ζε πεξίπησζε κεησπηθήο ζχγθξνπζεο 

ν ζάιακνο ησλ επηβαηψλ λα έρεη ηελ ειάρηζηε παξακφξθσζε. Σo φρεκα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε 

φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπο. Σo φρεκα λα δηαζέηεη: 

ζηξνθφκεηξν, ηαρχκεηξν, δείθηε πνζφηεηαο θαπζίκνπ, φξγαλν ζεξκνθξαζίαο λεξνχ ,ππνινγηζηή 

ηαμηδηνχ, ερεηηθά φξγαλα (θφξλα), ελδεηθηηθή ιπρλία ή ακπεξφκεηξν ειιηπνχο θφξηηζεο ηνπ 

ζπζζσξεπηή, ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ, δχν (2) αιεμήιηα, πξνζθέθαια .Ράδην 

CD ή Mp3 ή άιιν εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ήρνπ ,δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ερεία, πξνζηαηεπηηθνί 

ηάπεηεο,  ζην δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ επηβαηψλ (παηάθηα) ,δεχγνο ειεθηξνθίλεησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ, δχν (2) ηαρπηήησλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ θαη κίαο (1) 

δηαθνπηφκελεο θαη ζχζηεκα πιχζεο αιεμήλεκνπ κε λεξφ εκπξφο, αληίζηαζε απνζάκβσζεο  πίζσ 

παξαζχξνπ θαη θάηνπηξα έλα (1) εζσηεξηθφ - δχν (2) εμσηεξηθά. Να δηαζέηεη επίζεο ξεπκαηνδφηε 

ηζρχνο 12V ζην ρψξν επηβαηψλ . Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηνπνζεηεκέλνπο  ιαζπσηήξεο ζε 

φινπο ηνπο ηξνρνχο. . Σν φρεκα  ζα δηαζέηεη εκπξφο θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ξπκνχιθεζε ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 
 

4.2  ΚΑΡΟΣΑ ΥΩΡΟ ΦΟΡΣΩΗ  

Ζ θαξφηζα ζα είλαη ηχπνπ αλνηρηή κε αλαηξεπφκελε θαη ζα έρεη ππνρξεσηηθά ζην πίζσ κέξνο 

πφξηα .Ζ θαξφηζα πνπ ζα θέξεη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηάζηνπ κε ην φρεκα θαη φρη θαηαζθεπή εθ 

ησλ πζηέξσλ. Ζ θαξφηζα εζσηεξηθά ζην ρψξν θφξησζεο ζα έρεη ππνρξεσηηθά επέλδπζε 

πιαζηηθνχ ηχπνπ ή παξφκνην πιηθφ θαη ζα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλε κε ηελ θαξφηζα θαη ηελ 

πίζσ πφξηα .Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θφξησζεο ζα πξέπεη λα έρεη εζσηεξηθά κήθνο 2300mm έσο 

θαη 2330 mm , θαη θάξδνο εζσηεξηθά1550mm έσο θαη 1580 mm , θαη χςνο 435mm έσο θαη 

520mm 

 

4.3 Δμσηεξηθόο θσηηζκόο:  Θα ππάξρνπλ φια ηα θψηα, θσηεηλνί δείθηεο θαηεχζπλζεο (θιαο) 

θαη αληαλαθιαζηήξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΟΚ. Δπίζεο ζα ππάξρεη δεχγνο θψησλ νκίριεο 

εκπξφο, θαη πίζσ ζα ππάξρεη έλα ή δπν θψηα νκίριεο. Σα θψηα νπηζζνπνξείαο πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο φπηζζελ θαη ζα έρεη πίζσ ηξίην θσο πέδεζεο. 

4.4 Δζσηεξηθόο θσηηζκόο: ηνλ εζσηεξηθφ ζάιακν ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη έλα (1) ή δχν (2) 

θσηηζηηθά πνπ ζα αλάβνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη θάπνηα απφ ηηο πφξηεο.  
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5. ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ αεξφζαθν νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ-σλ.  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS.  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο (ESP ή άιιεο νλνκαζίαο) 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα αληηθιεπηηθνχ (immobilizer)  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη δπν θιεηδηά  κε ηειερεηξηζκφ γηα ην θεληξηθφ θιείδσκα θαη 

ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ A/C, ή control climate 

 

6. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 Σν ηηκφλη ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο (δειαδή ε ζέζε νδήγεζεο ζα είλαη ζηα αξηζηεξά), ζα έρεη 

αηέξκνλα ή θξεκαγηέξα κε ελζσκαησκέλε πδξαπιηθή ή ειεθηξηθή ππνβνήζεζε ή ζχζηεκα 

λεφηεξνπ, θαη πην ζχγρξνλνπ ηχπνπ θαη ζα είλαη ξπζκηδφκελν ηνπιάρηζηνλ θαζ’ χςνο. 
 

7. ΣΡΟΥΟΙ - ΔΛΑΣΙΚΑ 

Σα ζψηξα (δάληεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα κεγάιεο αληνρήο ή θαηάιιειν θξάκα 

αινπκηλίνπ. Σα επίζσηξα (ειαζηηθά) ζα είλαη αθηηληθνχ ηχπνπ (Radial), θαηλνχξγηα θαη φρη απφ 

αλαγφκσζε, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (φρη κεγαιχηεξεο ηνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο) . Σα επίζσηξα (ειαζηηθά) ζα έρνπλ ην κέγηζην 

πιάηνο πέικαηνο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ηππνπνηεκέλεο δάληεο θαη ζα είλαη 

ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS). Σα πέικαηα ησλ επηζψηξσλ λα είλαη θαηάιιεια γηα θίλεζε 

ηνπ νρήκαηνο ηφζν ζε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα φζν θαη ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο κε ππνρξεσηηθή 

έλδεημε ζηα ειαζηηθά M+S. Ζ έλδεημε θνξηίνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κηθηνχ βάξνπο ηνπ 

νρήκαηνο. Ζ έλδεημε ηαρχηεηαο ειαζηηθψλ ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηελ αλσηάηε ηαρχηεηα ηνπ 

νρήκαηνο. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ θαη ν ηχπνο ησλ δαληψλ ζα δεισζνχλ ζηελ πξνζθνξά. 

 

8. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 

 Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη μεξνχ ηχπνπ, κνλνχ (1) δίζθνπ γηα κεραληθνχ ηχπνπ ζπκπιέθηε ή 

πδξαπιηθνχ γηα  ρεηξνθίλεηα θηβψηηα ηαρπηήησλ. Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθφ  

ζπγρξνληζκέλν, πέληε (5) ή έμη (6)  

ηαρπηήησλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) νπηζζνπνξείαο, ν αξηζκφο ησλ ηαρπηήησλ  ζα δεισζεί 

ζηελ πξνζθνξά. Σν φρεκα ζα έρεη θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνχο (4Υ2)  

 

9. ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Σν φρεκα ζα έρεη ππνζηεί αληηζθνξηαθή πξνζηαζία. Ζ ηειηθή βαθή (εζσηεξηθή – εμσηεξηθή) ζα 

είλαη νκνηφκνξθε θαη επηκειεκέλε. Σν ρξψκα ηνπ νρήκαηνο ζα ην ηνπ ππνδείμεη ε ππεξεζία θαηά  

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο κεηά απφ ηηο πξνηάζεηο (δεηγκαηνιφγην) ηνπ πξνκεζεπηή 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζηα ζεκεία ηνπ 

νρήκαηνο πνπ ζα ην ππνδείμεη ε ππεξεζία, θαη πεξηκεηξηθά θίηξηλε ισξίδα χςνπο 100 ρηιηνζηψλ. 

ην πίζσ κέξνο ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά απηνθφιιεηε ηαηλία αλαθιαζηηθή ηχπνπ δέβξα 3Μ 

θάξδνο 10cm. 

 

10. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 

 Σν φρεκα ζα έρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS ή πην λέν εμειηγκέλν ζχζηεκα εκπξφο κε 

δηζθφπιαθεο αεξηδφκελεο θαη πίζσ ηακπνχξα ή δηζθφπιαθεο  κε απηφκαηε ξχζκηζε θζνξάο,  κε 

ζχζηεκα ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ ηξηβήο, πνπ 

ζα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα ζα είλαη ηθαλφ γηα ηελ αζθαιή 

πέδεζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν. Ζ πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν) κεραληθνχ ή άιινπ πην 

εμειηγκέλνπ ηχπνπ ζα εθαξκφδεη ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. 

 

 11. ΑΝΑΡΣΗΗ   

 Ζ αλάξηεζε ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ψζηε ην 

φρεκα λα κπνξεί λα θηλείηαη  κε αζθάιεηα ζε αζθαιηηθά θαη κε νδνζηξψκαηα .Δκπξφο 

αλεμάξηεηα, δηπιά ςαιίδηα κε ακνξηηζέξ θαη ζπεηξνεηδή ειαηήξηα , κε ή ρσξίο ξάβδνπο ζηξέςεηο 

εκπξφο θαη πίζσ, άθακπηνο άμνλαο κε ειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο  θαη ακνξηηζέξ.  Δηδηθά 

ζρεδηαζκέλα γηα κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηελ νδήγεζε αθφκα θαη ζηα απφηνκα θξελαξίζκαηα, κε 
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απνηέιεζκα κεγάιε επειημία πνπ απνζβέλεη φιεο ηηο αηέιεηεο ηνπ δξφκνπ. 
. 

12. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

 Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ παξειθφκελα: 

 Σνπνζεηεκέλνη ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ 

 Έλα εθεδξηθφ ηξνρφ, (φρη ζεη επηζθεπήο ηξνρνχ).  

 Έλα (1) θνξεηφ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

 Έλα θηβψηην Α’ βνεζεηψλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Έλα ηξίγσλν ζηάζκεπζεο. 

 Έλα δεχγνο αιπζίδεο ρηνληνχ, ηαρείαο ηνπνζέηεζεο ηχπνπ ξφκβνπ 

 Έλα ζεη παηάθηα γηα ηελ θακπίλα ζην δάπεδν 

Ζ θαξφηζα εζσηεξηθά ζην ρψξν θφξησζεο ζα έρεη ππνρξεσηηθά επέλδπζε πιαζηηθνχ ηχπνπ ή 

παξφκνην πιηθφ  

Μία ζήθε απνζήθεπζεο εξγαιείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο: γξχινο , θιεηδί αθαίξεζεο ηξνρψλ. 

Τπεχζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη ηα αλαθεξφκελα ηεο πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

 

 
 

 

 

13.1 ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
 Σν φρεκα θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχνληαη θαη απφ : 

α)  Σν βηβιίν ή CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν , επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο ηερληθά 

ζρέδηα επηζθεπψλ θαη κεραλνινγηθψλ – ειεθηξνινγηθψλ – πδξαπιηθψλ - θπθισκάησλ, θσδηθνί 

βιαβψλ (Workshop Manual and Maintenance Booklet), ζε δχν ζεηξέο, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ 

Αγγιηθή.  

 β) To εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ή CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν, (θαηάινγν) αληαιιαθηηθψλ (Parts 

Books) κε θσδηθνχο νλνκαζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θσηνγξαθίεο, νκνίσο ζε δχν ζεηξέο ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή.   

 γ)  Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο (operational manuals) ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε δχν 

ζεηξέο.  

Τπεχζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη ηα βηβιία θαη εγρεηξίδηα ή ηα CD φπσο πξναλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

13.2 ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ο δηαγσληδφκελνο ζ' αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο θαη θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ, λα επηδείμεη ζε ιεηηνπξγία θαη λα εθπαηδεχζεη 

ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ (έλα ηερλίηε, έλα νδεγφ,2 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη 

ν ΓΖΜΟ ζε φια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγηψλ, ρεηξηζκνχ, επηζθεπψλ, ξπζκίζεσλ θαη πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο (service) ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνζθέξεη. 

Πξνο ηνχην ζα ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζην ζεκείν απηφ κέζα ζηνλ επί κέξνπο θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο, Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ 

ιφγσ επίδεημε θαη εθπαίδεπζε. 

ηελ ππεχζπλε απηή δήισζε ν δηαγσληδφκελνο ζα επηζπλάςεη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / βηβιία / έληππα, αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα 

εθπαηδεχζεη, ηφπν θαη δηάξθεηα / πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, θιπ) ησλ ζπληεξεηψλ, ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά, κε επίδεημε επί ηνπ νρήκαηνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  πξνζσξηλή παξαιαβή. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε Νάνπζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο (εγθαηαζηάζεηο ΓΖΜΟΤ) ή/θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ (θεληξηθή αληηπξνζσπεία ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο πξνκήζεηαο θιπ), φια δε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κηα (1) εξγάζηκε  εκέξα, ζα πινπνηεζεί  θαηά ηελ  πξνζσξηλή 

παξαιαβή θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  
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Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 

 Δμνηθείσζε κε ην φρεκα / ηελ νλνκαηνινγία. 

 Οδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. 

 Υεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο  

 Καζεκεξηλφ έιεγρν. 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 

 πληζηψκελα ιηπαληηθά. 

 Γηάγλσζε βιαβψλ ζηνπο ππάξρνληεο εγθεθάινπο ηνπ νρήκαηνο. 

 Δθπαίδεπζε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα 

 Ρπζκίζεηο νρήκαηνο 

 Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε. 

 

 

14. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΓΓΤΗΗ 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα (θαη φρη ζε 

επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο) γηα δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο ζα αληηθαζηζηά ή ζα επηζθεπάδεη 

εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην φρεκα, γηα βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ εζθαικέλν 

ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε 

αληηζθνξηαθήο πξνζηαζίαο γηα πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη εγγχεζε ρξψκαηνο γηα ηξία (3) 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

 

 

 

 

15. ΌΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 

. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ 

ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πιήξε εθνδηαζηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σα ηπρφλ παξαγγειζέληα απφ ηνλ Γήκν 

αληαιιαθηηθά ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ην πνιχ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά 

ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξφκελν φρεκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

 

16. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ πξνζθφκηζε θαη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

ηνπ νρήκαηνο. Σν φρεκα ζα πξνζθνκηζζεί θαη ζα παξαδνζεί ειεχζεξα επί εδάθνπο, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΖΜΟΤ, ζηελ Νάνπζα ζηνλ βηνινγηθφ ζηαζκφ ζηηο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπλεξγείνπ νρεκάησλ . 

Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην ρξόλν παξάδνζεο ηνπ 

,ηνπ δεηνχκελνπ νρήκαηνο, ηελ εηνηκφηεηα θαη ζε θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο 

αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θαη έμνδα θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε αξκφδηα 

αξρή ψζηε ην ππφ πξνκήζεηα φρεκα  λα παξαδνζεί ειεχζεξα απφ νπνηνπζδήπνηε θφξνπο θαη 

δαζκνχο, κεηαθνξά ζηνλ σο άλσ ρψξν. Ζ δε θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ηεο πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

17. ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

  Ο ΓΖΜΟ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φ,ηη είδνπο δηθαηνινγεηηθά ρξεηαζηεί γηα 

ηνλ παξαθάησ ζθνπφ. Ζ θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κεηά ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή θαη πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή .Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ 

νρήκαηνο αθνινπζεί ε έθδνζε ηεο λφκηκεο άδεηαο θπθινθνξίαο  θαη ε παξαιαβή ησλ πηλαθίδσλ 
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απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο 

είλαη ε πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ αξκφδηα Κξαηηθή Τπεξεζία 

 

18.ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο πξνζθέξσλ ππνβάιιεη  ζην θάθειν ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξά ζην ΔΗΓΗ  όπσο 

επίζεο θαη κε ην θπζηθό ηξόπν , ζε θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν θαη ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Υ2 ΜΔ ΜΟΝΗ 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ»   φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθεξνκέλνπ  ππφ πξνκήζεηα είδνο. ην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο νη πξνζθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη 

παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο. 

Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί ζηε Γηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ 

απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο .  

18.1 Σερληθά θπιιάδηα ηνπ νρήκαηνο  (prospect-specification) ηνπ επίζεκνπ θαηαζθεπαζηή 

θαη αθφκα ηερληθά θπιιάδηα πξνζαξηεκάησλ ή παξειθφκελσλ ή εμαξηεκάησλ φπνπ απηά αλ θαη 

κπνξεί λα ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαπνκπή ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο.  

18.2 Σν εξσηεκαηνιόγην (θύιιν ζπκκόξθσζεο) ζπκπιεξσκέλν 
Μέζα ζην θάθειν ζα πεξηέρεηαη  Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί 

αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη καδί κε ην φρεκα  

 Έλα εθεδξηθφ ηξνρφ, (φρη ζεη επηζθεπήο ηξνρνχ).  

 Έλα (1) θνξεηφ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

 Έλα θηβψηην Α’ βνεζεηψλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Έλα ηξίγσλν ζηάζκεπζεο. 

 Έλα δεχγνο αιπζίδεο ρηνληνχ, ηαρείαο ηνπνζέηεζεο ηχπνπ ξφκβνπ 

 Έλα ζεη παηάθηα γηα ηελ θακπίλα ζην δάπεδν 

 Ζ θαξφηζα εζσηεξηθά ζην ρψξν θφξησζεο ζα έρεη ππνρξεσηηθά επέλδπζε πιαζηηθνχ ηχπνπ ή 

παξφκνην πιηθφ 

Μία ζήθε απνζήθεπζεο εξγαιείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο: γξχινο , θιεηδί αθαίξεζεο ηξνρψλ. 

Σν βηβιίν ή CD CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν ,επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο ηερληθά 

ζρέδηα επηζθεπψλ θαη κεραλνινγηθψλ – ειεθηξνινγηθψλ – πδξαπιηθψλ - θπθισκάησλ, θσδηθνί 

βιαβψλ (Workshop Manual and Maintenance Booklet), ζε δχν ζεηξέο, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ 

Αγγιηθή.  

 To εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ή CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν, (θαηάινγν) αληαιιαθηηθψλ (Parts 

Books) κε θσδηθνχο νλνκαζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θσηνγξαθίεο, νκνίσο ζε δχν ζεηξέο ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή. ρσξίο λα αλαθέξνληαη ηηκέο αληαιιαθηηθψλ. 

 Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο (operational manuals) ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζε δχν ζεηξέο.  

18.3 Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ ιφγσ επίδεημε θαη 

εθπαίδεπζε. 

ηελ ππεχζπλε απηή δήισζε ν δηαγσληδφκελνο ζα επηζπλάςεη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / βηβιία / έληππα, αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα 

εθπαηδεχζεη, ηφπν θαη δηάξθεηα / πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, θιπ) ησλ ζπληεξεηψλ, ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά, κε επίδεημε επί ηνπ νρήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε Νάνπζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο 

(εγθαηαζηάζεηο ΓΖΜΟΤ) ή/ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ (θεληξηθή αληηπξνζσπεία ή 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο πξνκήζεηαο θιπ), φια δε ηα έμνδα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη 

φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα, , ζα πινπνηεζεί  

θαηά ηελ  πξνζσξηλή παξαιαβή θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 

 Δμνηθείσζε κε ην φρεκα / ηελ νλνκαηνινγία. 

 Οδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. 
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 Υεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο  

 Καζεκεξηλφ έιεγρν. 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 

 πληζηψκελα ιηπαληηθά. 

 Γηάγλσζε βιαβψλ ζηνπο ππάξρνληεο εγθεθάινπο ηνπ νρήκαηνο. 

 Δθπαίδεπζε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα 

 Ρπζκίζεηο νρήκαηνο 

 Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε. 

18.4 Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην ρξόλν παξάδνζεο 

(3 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο) ηνπ δεηνχκελνπ νρήκαηνο  ζε εηνηκφηεηα  θαη ζε 

θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο  

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θαη έμνδα θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε 

αξκφδηα αξρή ψζηε ην ππφ πξνκήζεηα εκηθνξηεγφ λα παξαδνζεί  ειεχζεξν απφ νπνηνπζδήπνηε 

θφξνπο θαη δαζκνχο, κεηαθνξά ζηνλ σο άλσ ρψξν. Ζ δε θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν.  

18.5  Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, α)εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο λα παξέρεη εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα (θαη φρη ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο) γηα δπν 

(2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο. Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ν 

πξνκεζεπηήο ζα αληηθαζηζηά ή ζα επηζθεπάδεη εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην φρεκα, γηα βιάβε ή 

θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ εζθαικέλν ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή 

ζπληήξεζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε αληηζθνξηαθήο πξνζηαζίαο γηα πέληε (5) ρξφληα 

ηνπιάρηζηνλ θαη εγγχεζε ρξψκαηνο γηα ηξία (3) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

β)Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα 

απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πιήξε εθνδηαζηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σα ηπρφλ παξαγγειζέληα απφ ηνλ Γήκν 

αληαιιαθηηθά ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ην πνιχ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά 

ζηελ Τπεξεζία γηα ηα πξνζθεξφκελν φρεκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ 

 

18.6 Σν εξσηεκαηνιόγην (θύιιν ζπκκόξθσζεο) ζπκπιεξσκέλν ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 

 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Χ2 ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  

  CPV 34131000-4 

 

 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ- 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
PROSPECTUS 

ΕΛΙΔΑ 

1 Ονομαςία εταιρίασ θμιφορτθγοφ < ΜΑΚΑ > ΝΑΙ   

2 Εμπορικι ονομαςία ι μοντζλο ΝΑΙ   

3 Τφποσ καμπίνασ (απλι καμπίνα) ΝΑΙ   

4 
Κινθτιρασ  DIESEL κυλινδριςμοφ 
τουλάχιςτον 1895cc ζωσ και 2500cc 

ΝΑΙ 
  

5 
Κινθτιρασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον 
ΕURO 6 

ΝΑΙ 
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6 
Θ ιπποδφναμθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
130 Θ (96KW). 

ΝΑΙ 
  

7 

Θ καμπίνα κα είναι τφπου θμιπροωκθμζνθσ 
οδιγθςθσ  (φωτογραφία οχιματοσ 
προςφερομζνου ςτο prospectus ςτθν 
πλαϊνι πλευρά)  

ΝΑΙ 

  

8 
Το μεταξόνιο πρζπει να είναι εντόσ των 
παρακάτω τιμϊν (2985mm ζωσ και 
3250mm) 

ΝΑΙ 
  

9 
Το ωφζλιμο φορτίο πρζπει να είναι εντόσ 
των παρακάτω τιμϊν (1000kg ζωσ και 
1400kg). 

ΝΑΙ 
  

10 

Οι κφριεσ πόρτεσ να διακζτουν 
θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ και 
ανοιγόμενα θλεκτρικά κρφςταλλα 
αςφαλείασ. 

ΝΑΙ 

  

11 

Απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ 
παρακολοφκθςθσ που κα εξαςφαλίηουν τθν 
ομαλι και αςφαλι λειτουργία του κινθτιρα 
και γενικά τθσ πορείασ του. 

ΝΑΙ 

  

12 
άδιο cd ι mp3 , και δυο (2) τουλάχιςτον 
θχεία ι άλλο εξελιγμζνου ςυςτιματοσ ιχου 

ΝΑΙ 
  

13 

Οι διαςτάςεισ του χϊρου φόρτωςθσ κα 
πρζπει να ζχει εςωτερικά μικοσ 2300mm 
ζωσ και 2330 mm , και φάρδοσ 
εςωτερικά1550mm ζωσ και 1580 mm , και 
φψοσ 435mm ζωσ και 520mm 

ΝΑΙ 

  

14 Σφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ ABS ΝΑΙ   

15 Θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ ΝΑΙ   

16 Αερόςακοσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ-ων ΝΑΙ   

17 Σφςτθμα αντικλεπτικοφ (immobilizer) ΝΑΙ   

18 
Δυο κλειδιά  με τθλεχειριςμό για το 
κεντρικό κλείδωμα και ςυναγερμό 
παραβίαςθσ 

ΝΑΙ 
  

19 Σφςτθμα κλιματιςμοφ A/C, ι control climate ΝΑΙ   

20 Εμπρόσ διςκόφρενα ΝΑΙ   

21 Ρίςω διςκόφρενα ι ταμποφρα ΝΑΙ   

22 
Σφςτθμα διεφκυνςθσ υδραυλικό ι  με 
θλεκτρικι υποβοικθςθ ι νεότερου 
ςφγχρονου ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 
  

23 φκμιςθ τιμονιοφ κακ’ φψοσ ΝΑΙ   

24 Διαςτάςεισ των ελαςτικϊν  ΝΑΙ   

25 Τφποσ των ηαντϊν (χάλυβασ ι αλουμινίου) ΝΑΙ   

26 Κιβϊτιο ταχυτιτων αρικμόσ ςχζςεων 5 ι 6 ΝΑΙ   

27 Σφςτθμα μετάδοςθσ 4Χ2 ΝΑΙ   

28 Θ καρότςα εςωτερικά ςτο χϊρο φόρτωςθσ ΝΑΙ   
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κα ζχει υποχρεωτικά επζνδυςθ πλαςτικοφ 
τφπου ι παρόμοιο υλικό 

 

 

Πξνζθέξνπζα επηρείξεζε………………………………………………………………. 

θξαγίδα………………………………………………………………. 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ  2 

ΔΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Υ2 ΜΔ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  CPV 34131000-4 

Α/Α Περιγραφή είδοσς Σεμάτια 
Σιμή τωρίς 

ΦΠΑ € 
ύνολο € 

1 
Ημιυορτηγό ανοικτό μη ανατρεπόμενο 4Χ2 με 
καμπίνα μονή 

1   

 

ΦΠΑ 24%  

Μερικό Σύνολο  

ΤΕΛΟΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

 

Γενικό ύνολο  

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ρροςφζρουςα  επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ………………………….. 
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Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

TMHMA 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ ΚΛΕΙΣΟ ΣΤΠΟΤ VAN   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :    19.000,00 €  

 CPV 34131000-4 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Α/Α Περιγραφή είδοσς Σεμάτια 
Σιμή τωρίς 

ΦΠΑ € 
ύνολο € 

1 
Ζκηθνξηεγφ κε θιεηζηφ ρψξν θφξησζεο 

,ηχπνπVAN 
1 14.112,90€ 14.112,90€ 

 

ΦΠΑ  24% 3.387,10€ 

Μερικό σύνολο 17.500,00 

ΤΕΛΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

1.500,00 

Γενικό ύνολο 19.000,00 € 

 

 «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» 

 
 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

 
 

Αληηθείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο (ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο Δπξσπατθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θ.ι.π.), νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο (Πξνζθέξνληεο) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο.  

 

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο,  

απφ ηα ηειεπηαία κνληέια ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο, αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη όξνη 

«ππνρξεσηηθά», «κε πνηλή απνθιεηζκνύ», «ηνπιάρηζηνλ» ζεσξνύληαη απαξάβαηνη όξνη θαη 

νπνηαδήπνηε απόθιηζε θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ πξνζθνξά. 

Οη απαξαίηεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο, νη απαηηήζεηο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ φινη νη Γηαγσληδφκελνη είλαη νη 

αθφινπζεο:  
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   ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 

 

 

  

 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

 Σν φρεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπαζκέλν ηνπο ηειεπηαίνπο δέθα (10) 

κήλεο θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπιάρηζηνλ δπν  (2) αηφκσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Ννκνζεζία. Τπνρξεσηηθά ην βνιάλ νδήγεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ησλ απηνθηλήηνπ. 

 

2. ΣΤΠΟ ΟΥΗΜΑΣΟ  

Ζκηθνξηεγφ κε θιεηζηφ ρψξν θφξησζεο ,ηχπνπVAN. 
 

3. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο ηχπνπ DIESEL ηεηξάρξνλνο, ηνπιάρηζηνλ 

ηεηξαθχιηλδξνο, πδξφςπθηνο, θπιηλδξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 1200cc έσο θαη 1600cc κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ,  ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νρήκαηνο. Πξέπεη λα είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπιάρηζηνλ ΔURO 6 θαη πάληα  απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιάδνο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηππνδχλακε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 92 ΖΡ 

(68KW). Αθφκα, πξέπεη λα έρεη ζχζηεκα απεπζείαο έθρπζεο ,ή ζχζηεκα εγρχζεσο κε απιφ ή 

άιινπ εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ θαχζηκνπ, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε ηερληθώλ θύιισλ ηνπ νρήκαηνο  (prospect-

specification). 
 

 

4.1 ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑ -ΠΛΑΙΙΟ - ΚΑΡΟΣΑ ΥΩΡΟ ΦΟΡΣΩΗ 

 Ζ θακπίλα θαη ην ακάμσκα ζα είλαη εληαίν, ηχπνπ van (θιεηζηφ εκηθνξηεγφ) ππνρξεσηηθά κε 

ζπξφκελε πιεπξηθή δεμηά πφξηα ζην ρψξν θφξησζεο θαη επίζεο ζην πίζσ ρψξν θφξησζεο 

δίθπιιε πφξηα.  Δπίζεο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ην κεηαμφλην πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ 

ηηκψλ (2660mm έσο θαη 3150mm). Μεηαμχ θακπίλαο θαη ηνπ ρψξνπ θφξησζεο ππνρξεσηηθά ζα 

έρεη ρψξηζκα κε πιέγκα ή άιινπ είδνπο ρσξίζκαηνο (δηαρσξηζηηθφ) κε δπλαηφηεηα δηεπθφιπλζεο 

αθαίξεζεο ή αλαδίπισζεο ζηελ κεξηά ηνπ ζπλνδεγνχ γηα θφξησζε κεγάινπ αληηθεηκέλνπ. ην 

ρψξν θφξησζεο ζα ππάξρνπλ ζεκεία πξφζδεζεο θνξηίνπ. Σν πιαίζην, νη άμνλεο θαη νη ηξνρνί ζα 

είλαη θαηάιιεινη γηα ππεξθνξηψζεηο κέρξη θαη 20% ηνπ επηηξεπφκελνπ κηθηνχ θνξηίνπ. Σν 

πιαίζην ηνπ νρήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή ζηξέβισζε (αθφκα θαη γηα 

θνξηία κεγαιχηεξα ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ θαηά 20%). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

ηέηνην ειάηησκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο αληίξξεζε λα παξαιάβεη ην 

απηνθίλεην, λα πξνβεί ζε επηζηεκνληθά παξαδεθηή επηζθεπή ηνπ πιαηζίνπ (ή αλ απηφ είλαη 

αδχλαηνλ, λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην ή κέξνο απηνχ κε πεξηζζφηεξε εληζρπκέλε θαηαζθεπή), 

θαη λα ην παξαδψζεη κέζα ζε δχν εβδνκάδεο ην αξγφηεξν ζην Γήκν. 

Σν σθέιηκν θνξηίν πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ παξαθάησ ηηκψλ (640kg έσο θαη 900kg). Σν σθέιηκν 

θνξηίν ηνπ νρήκαηνο, λνείηαη σο ην ππφινηπν κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην νιηθφ κηθηφ 

επηηξεπφκελν θνξηίν ηνπ ηδίνπ (λεθξνχ) βάξνπο ηνπ πιαηζίνπ, πιήξνπο κε ηα πγξά ηνπ, ηνλ 

εθεδξηθφ ηξνρφ, ηα εξγαιεία ηνπ θαη ηνλ νδεγφ ηνπ, θαζψο θαη ην βάξνο νιφθιεξεο ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο. 

Σν ακάμσκα λα είλαη εληαίν, ηζρπξήο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε θαιή κφλσζε ήρνπ θαη 

ζεξκφηεηαο. Όιεο νη πφξηεο λα δηαζέηνπλ ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη νη θχξηεο νδεγνχ θαη 

ζπλνδεγνχ-σλ, αλνηγκέλα ειεθηξηθά θξχζηαιια αζθαιείαο. Σν ακάμσκα λα δηαζέηεη πιεπξηθή 
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πξνζηαζία εζσηεξηθά ζηηο θχξηεο πφξηεο ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε παξακφξθσζε ζηελ πεξίπησζε 

πιεπξηθήο ζχγθξνπζεο.. Δπίζεο ε θαηαζθεπή ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε ζε πεξίπησζε κεησπηθήο 

ζχγθξνπζεο ν ζάιακνο ησλ επηβαηψλ λα έρεη ηελ ειάρηζηε παξακφξθσζε. Σo φρεκα λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπο. Σo φρεκα λα 

δηαζέηεη: ζηξνθφκεηξν, ηαρχκεηξν, δείθηε πνζφηεηαο θαπζίκνπ, φξγαλν ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

,ππνινγηζηή ηαμηδηνχ, ερεηηθά φξγαλα (θφξλα), ελδεηθηηθή ιπρλία ή ακπεξφκεηξν ειιηπνχο 

θφξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή, ελδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ, δχν (2) αιεμήιηα, 

πξνζθέθαια .Ράδην CD ή Mp3 ή άιιν εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ήρνπ ,δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ερεία, 

πξνζηαηεπηηθνί ηάπεηεο,  ζην δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ επηβαηψλ (παηάθηα) ,δεχγνο ειεθηξνθίλεησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ, δχν (2) ηαρπηήησλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ θαη κίαο (1) 

δηαθνπηφκελεο θαη ζχζηεκα πιχζεο αιεμήλεκνπ κε λεξφ εκπξφο, θαη θάηνπηξα έλα (1) εζσηεξηθφ 

πξναηξεηηθφ - δχν (2) εμσηεξηθά ππνρξεσηηθά, Να δηαζέηεη επίζεο ξεπκαηνδφηε ηζρχνο 12V ζην 

ρψξν επηβαηψλ . Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηνπνζεηεκέλνπο  ιαζπσηήξεο ζε φινπο ηνπο 

ηξνρνχο. Σν φρεκα  ζα δηαζέηεη εκπξφο θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ξπκνχιθεζε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ηνπ.Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θφξησζεο ζα πξέπεη λα έρεη εζσηεξηθά κήθνο (έσο ην 

ρψξηζκα θακπίλαο) 1800mm έσο θαη 2200 mm , θαη θάξδνο εζσηεξηθά ζηα ζεκεία θνληά ζηνπο 

ζφινπο ηξνρψλ (κεηαμχ ζφισλ)1200mm έσο θαη 1300 mm , ην θάξδνο εζσηεξηθά ζην θχξην ζψκα 

ηνπ ρψξνπ θφξησζεο  1500mm έσο θαη 1720 mm θαη κέγηζην χςνο εζσηεξηθά ηνπ ρψξνπ 

θφξησζεο 1250mm έσο θαη 1360mm 

 

4.2 Δμσηεξηθόο θσηηζκόο:  Θα ππάξρνπλ φια ηα θψηα, θσηεηλνί δείθηεο θαηεχζπλζεο (θιαο) 

θαη αληαλαθιαζηήξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΟΚ. Δπίζεο ζα ππάξρεη δεχγνο θψησλ νκίριεο 

εκπξφο, θαη πίζσ ζα ππάξρεη έλα ή δπν θψηα νκίριεο. Σα θψηα νπηζζνπνξείαο πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο φπηζζελ θαη ζα έρεη πίζσ ηξίην θσο πέδεζεο. 

4.3 Δζσηεξηθόο θσηηζκόο: ηνλ εζσηεξηθφ ζάιακν ηνπ νρήκαηνο ζα ππάξρεη έλα (1) ή δχν (2) 

θσηηζηηθά πνπ ζα αλάβνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη θάπνηα απφ ηηο πφξηεο.  

 

5. ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ αεξφζαθν νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ-σλ.  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS.  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο (ESP ή άιιεο νλνκαζίαο) 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα αληηθιεπηηθνχ (immobilizer)  

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη δπν θιεηδηά  κε ηειερεηξηζκφ γηα ην θεληξηθφ θιείδσκα θαη 

ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 

Σν φρεκα ππνρξεσηηθά ζα έρεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ A/C, ή control climate 

 

6. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 Σν ηηκφλη ζα είλαη αξηζηεξήο δηάηαμεο (δειαδή ε ζέζε νδήγεζεο ζα είλαη ζηα αξηζηεξά), ζα έρεη 

αηέξκνλα ή θξεκαγηέξα κε ελζσκαησκέλε πδξαπιηθή ή ειεθηξηθή ππνβνήζεζε ή ζχζηεκα 

λεφηεξνπ, θαη πην ζχγρξνλνπ ηχπνπ θαη ζα είλαη ξπζκηδφκελν ηνπιάρηζηνλ θαζ’ χςνο. 
 

7. ΣΡΟΥΟΙ - ΔΛΑΣΙΚΑ 

Σα ζψηξα (δάληεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα κεγάιεο αληνρήο ή θαηάιιειν θξάκα 

αινπκηλίνπ. Σα επίζσηξα (ειαζηηθά) ζα είλαη αθηηληθνχ ηχπνπ (Radial), θαηλνχξγηα θαη φρη απφ 

αλαγφκσζε, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (φρη κεγαιχηεξεο ηνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο) . Σα επίζσηξα (ειαζηηθά) ζα έρνπλ ην κέγηζην 

πιάηνο πέικαηνο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ηππνπνηεκέλεο δάληεο θαη ζα είλαη 

ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS). Σα πέικαηα ησλ επηζψηξσλ λα είλαη θαηάιιεια γηα θίλεζε 

ηνπ νρήκαηνο ηφζν ζε αζθαιηηθφ νδφζηξσκα φζν θαη ζε αγξνηηθνχο δξφκνπο . Ζ έλδεημε θνξηίνπ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κηθηνχ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο. Ζ έλδεημε ηαρχηεηαο ειαζηηθψλ ζα 

πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηελ αλσηάηε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ θαη ν 

ηχπνο ησλ δαληψλ ζα δεισζνχλ ζηελ πξνζθνξά. 
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8. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 

 Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη μεξνχ ηχπνπ, κνλνχ (1) δίζθνπ γηα κεραληθνχ ηχπνπ ζπκπιέθηε ή 

πδξαπιηθνχ γηα  ρεηξνθίλεηα θηβψηηα ηαρπηήησλ. Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθφ  

ζπγρξνληζκέλν, πέληε (5) ή έμη (6)  

ηαρπηήησλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) νπηζζνπνξείαο, ν αξηζκφο ησλ ηαρπηήησλ  ζα δεισζεί 

ζηελ πξνζθνξά. Σν φρεκα ζα έρεη θίλεζε ζηνπο εκπξφο ηξνρνχο (4Υ2)  

 
9. ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Σν φρεκα ζα έρεη ππνζηεί αληηζθνξηαθή πξνζηαζία. Ζ ηειηθή βαθή (εζσηεξηθή – εμσηεξηθή) ζα 

είλαη νκνηφκνξθε θαη επηκειεκέλε. Σν ρξψκα ηνπ νρήκαηνο ζα ην ηνπ ππνδείμεη ε ππεξεζία θαηά  

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο κεηά απφ ηηο πξνηάζεηο (δεηγκαηνιφγην) ηνπ πξνκεζεπηή 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζηα ζεκεία ηνπ 

νρήκαηνο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε ππεξεζία, θαη πεξηκεηξηθά θίηξηλε ισξίδα χςνπο 100 ρηιηνζηψλ. 

ην πίζσ κέξνο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά απηνθφιιεηε ηαηλία αλαθιαζηηθή ηχπνπ δέβξα 3Μ θάξδνο 

10cm. 

 

10. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 

 Σν φρεκα ζα έρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS ή πην λέν εμειηγκέλν ζχζηεκα εκπξφο 

ππνρξεσηηθά κε δηζθφπιαθεο αεξηδφκελεο θαη πίζσ ηακπνχξα ή δηζθφπιαθεο  κε απηφκαηε 

ξχζκηζε θζνξάο,  κε ζχζηεκα ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ 

πιηθψλ ηξηβήο, πνπ ζα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα ζα είλαη ηθαλφ γηα 

ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν. Ζ πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν) κεραληθνχ 

ή άιινπ πην εμειηγκέλνπ ηχπνπ ζα εθαξκφδεη ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. 

 

 11. ΑΝΑΡΣΗΗ   

 Ζ αλάξηεζε ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, ψζηε ην 

φρεκα λα κπνξεί λα θηλείηαη  κε αζθάιεηα ζε αζθαιηηθά θαη κε νδνζηξψκαηα. Δηδηθά 

ζρεδηαζκέλα γηα κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηελ νδήγεζε αθφκα θαη ζηα απφηνκα θξελαξίζκαηα, κε 

απνηέιεζκα κεγάιε επειημία πνπ απνζβέλεη φιεο ηηο αηέιεηεο ηνπ δξφκνπ. 
. 

12. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

 Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ παξειθφκελα: 

 Σνπνζεηεκέλνη ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ 

 Έλα εθεδξηθφ ηξνρφ, (φρη ζεη επηζθεπήο ηξνρνχ).  

 Έλα (1) θνξεηφ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

 Έλα θηβψηην Α’ βνεζεηψλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Έλα ηξίγσλν ζηάζκεπζεο. 

 Έλα δεχγνο αιπζίδεο ρηνληνχ, ηαρείαο ηνπνζέηεζεο ηχπνπ ξφκβνπ 

 Έλα ζεη παηάθηα γηα ηελ θακπίλα ζην δάπεδν 

Μία ζήθε απνζήθεπζεο εξγαιείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο: γξχινο , θιεηδί αθαίξεζεο ηξνρψλ. 

Τπεχζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη ηα αλαθεξφκελα ηεο πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

 
 

 

13.1 ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
 Σν φρεκα θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ : 

α)  Σν βηβιίν ή CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν , επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο ηερληθά 

ζρέδηα επηζθεπψλ θαη κεραλνινγηθψλ – ειεθηξνινγηθψλ – πδξαπιηθψλ - θπθισκάησλ, θσδηθνί 

βιαβψλ (Workshop Manual and Maintenance Booklet), ζε δχν ζεηξέο, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ 

Αγγιηθή.  

 β) To εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ή CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν, (θαηάινγν) αληαιιαθηηθψλ (Parts 

Books) κε θσδηθνχο νλνκαζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θσηνγξαθίεο, νκνίσο ζε δχν ζεηξέο ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή.   

 γ)  Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο (operational manuals) ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε δχν 
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ζεηξέο.  

Τπεχζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη ηα βηβιία θαη εγρεηξίδηα ή ηα CD φπσο πξναλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

13.2 ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ο δηαγσληδφκελνο ζ' αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο θαη θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ, λα επηδείμεη ζε ιεηηνπξγία θαη λα εθπαηδεχζεη 

ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ (έλα ηερλίηε, έλα νδεγφ,2 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη 

ν ΓΖΜΟ ζε φια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγηψλ, ρεηξηζκνχ, επηζθεπψλ, ξπζκίζεσλ θαη πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο (service) ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνζθέξεη. 

Πξνο ηνχην ζα ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζην ζεκείν απηφ κέζα ζηνλ επί κέξνπο θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο, Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ 

ιφγσ επίδεημε θαη εθπαίδεπζε. 

ηελ ππεχζπλε απηή δήισζε ν δηαγσληδφκελνο ζα επηζπλάςεη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / βηβιία / έληππα, αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα 

εθπαηδεχζεη, ηφπν θαη δηάξθεηα / πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, θιπ) ησλ ζπληεξεηψλ, ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά, κε επίδεημε επί ηνπ νρήκαηνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε Νάνπζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο (εγθαηαζηάζεηο ΓΖΜΟΤ) ή/θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ (θεληξηθή αληηπξνζσπεία ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο πξνκήζεηαο θιπ), φια δε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κηα (1) εξγάζηκε  εκέξα, ζα πινπνηεζεί  θαηά ηελ  πξνζσξηλή 

παξαιαβή θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 

 Δμνηθείσζε κε ην φρεκα / ηελ νλνκαηνινγία. 

 Οδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. 

 Υεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο  

 Καζεκεξηλφ έιεγρν. 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 

 πληζηψκελα ιηπαληηθά. 

 Γηάγλσζε βιαβψλ ζηνπο ππάξρνληεο εγθεθάινπο ηνπ νρήκαηνο. 

 Δθπαίδεπζε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα 

 Ρπζκίζεηο νρήκαηνο 

 Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε. 

 

 

14. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΓΓΤΗΗ 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα (θαη φρη ζε 

επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο) γηα δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο ζα αληηθαζηζηά ή ζα επηζθεπάδεη 

εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην φρεκα, γηα βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ εζθαικέλν 

ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε 

αληηζθνξηαθήο πξνζηαζίαο γηα πέληε (5) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ θαη εγγχεζε ρξψκαηνο γηα ηξία (3) 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

 

 

 

 

15. ΌΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ 

ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πιήξε εθνδηαζηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σα ηπρφλ παξαγγειζέληα απφ ηνλ Γήκν 

αληαιιαθηηθά ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ην πνιχ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο πξνκεζεπηήο 
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ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά 

ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξφκελν φρεκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ. 
 

 

16. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ πξνζθφκηζε θαη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

ηνπ νρήκαηνο. Σν φρεκα ζα πξνζθνκηζζεί θαη ζα παξαδνζεί ειεχζεξα επί εδάθνπο, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΖΜΟΤ, ζηελ Νάνπζα ζηνλ βηνινγηθφ ζηαζκφ ζηηο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπλεξγείνπ νρεκάησλ . 

Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην ρξόλν παξάδνζεο ηνπ 

,ηνπ δεηνχκελνπ νρήκαηνο, ηελ εηνηκφηεηα θαη ζε θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο 

αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θαη έμνδα θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε αξκφδηα 

αξρή ψζηε ην ππφ πξνκήζεηα φρεκα  λα παξαδνζεί ειεχζεξα απφ νπνηνπζδήπνηε θφξνπο θαη 

δαζκνχο, κεηαθνξά ζηνλ σο άλσ ρψξν. Ζ δε θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

17. ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

  Ο ΓΖΜΟ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φ,ηη είδνπο δηθαηνινγεηηθά ρξεηαζηεί γηα 

ηνλ παξαθάησ ζθνπφ. Ζ θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κεηά ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή θαη πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή .Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ 

νρήκαηνο αθνινπζεί ε έθδνζε ηεο λφκηκεο άδεηαο θπθινθνξίαο  θαη ε παξαιαβή ησλ πηλαθίδσλ 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο 

είλαη ε πξνζθφκηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ αξκφδηα Κξαηηθή Τπεξεζία 

 

18.ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο προςφζρων υποβάλλει  ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ του προςφοράσ   μζςω του ΕΣΘΔΘΣ όπωσ επίςθσ  και 
με το φυςικό τρόπο , ςε καλά ςφραγιςμζνο υποφάκελο και τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 
όλα τα τεχνικά ςτοιχεία   του προςφερομζνου  υπό προμικεια είδοσ. Στο  φάκελο τεχνικισ προςφοράσ οι 
προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων 
του διαγωνιςμοφ οργάνου, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 
Διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι 
παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ, οπότε κεωροφνται τεχνικά αποδεκτζσ. 
Αποκλίςεισ από όρουσ τθσ Διακιρυξθσ ι από ςθμεία των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που ζχουν 
χαρακτθριςτεί ςτθ Διακιρυξθ ωσ απαράβατοι όροι είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν 
απόρριψθ των προςφορϊν.  

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο .  

18.1 Σερληθά θπιιάδηα ηνπ νρήκαηνο  (prospect-specification) ηνπ επίζεκνπ θαηαζθεπαζηή 

θαη αθφκα ηερληθά θπιιάδηα πξνζαξηεκάησλ ή παξειθφκελσλ ή εμαξηεκάησλ φπνπ απηά αλ θαη 

κπνξεί λα ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαπνκπή ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο.  

18.2 Σν εξσηεκαηνιόγην (θύιιν ζπκκόξθσζεο) ζπκπιεξσκέλν 
Μέζα ζην θάθειν ζα πεξηέρεηαη  Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί 

αλάδνρνο φηη θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα πξνζθνκίζεη καδί κε ην φρεκα  

 Έλα εθεδξηθφ ηξνρφ, (φρη ζεη επηζθεπήο ηξνρνχ).  

 Έλα (1) θνξεηφ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

 Έλα θηβψηην Α’ βνεζεηψλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Έλα ηξίγσλν ζηάζκεπζεο. 

 Έλα δεχγνο αιπζίδεο ρηνληνχ, ηαρείαο ηνπνζέηεζεο ηχπνπ ξφκβνπ 

 Έλα ζεη παηάθηα γηα ηελ θακπίλα ζην δάπεδν 

Μία ζήθε απνζήθεπζεο εξγαιείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο: γξχινο , θιεηδί αθαίξεζεο ηξνρψλ. 

Σν βηβιίν ή CD CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν ,επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο ηερληθά 

ζρέδηα επηζθεπψλ θαη κεραλνινγηθψλ – ειεθηξνινγηθψλ – πδξαπιηθψλ - θπθισκάησλ, θσδηθνί 

βιαβψλ (Workshop Manual and Maintenance Booklet), ζε δχν ζεηξέο, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ 
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Αγγιηθή.  

To εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ή CD ή ειεθηξνληθφ αξρείν, (θαηάινγν) αληαιιαθηηθψλ (Parts 

Books) κε θσδηθνχο νλνκαζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θσηνγξαθίεο, νκνίσο ζε δχν ζεηξέο ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή. ρσξίο λα αλαθέξνληαη ηηκέο αληαιιαθηηθψλ. 

 Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο (operational manuals) ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζε δχν ζεηξέο.  

18.3 Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ ιφγσ επίδεημε θαη 

εθπαίδεπζε. 

ηελ ππεχζπλε απηή δήισζε ν δηαγσληδφκελνο ζα επηζπλάςεη θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / βηβιία / έληππα, αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα 

εθπαηδεχζεη, ηφπν θαη δηάξθεηα / πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, θιπ) ησλ ζπληεξεηψλ, ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά, κε επίδεημε επί ηνπ νρήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε Νάνπζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο 

(εγθαηαζηάζεηο ΓΖΜΟΤ) ή/ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ (θεληξηθή αληηπξνζσπεία ή 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο πξνκήζεηαο θιπ), φια δε ηα έμνδα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη 

φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα, , ζα πινπνηεζεί  

θαηά ηελ  πξνζσξηλή παξαιαβή θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 

 Δμνηθείσζε κε ην φρεκα / ηελ νλνκαηνινγία. 

 Οδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. 

 Υεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο  

 Καζεκεξηλφ έιεγρν. 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 

 πληζηψκελα ιηπαληηθά. 

 Γηάγλσζε βιαβψλ ζηνπο ππάξρνληεο εγθεθάινπο ηνπ νρήκαηνο. 

 Δθπαίδεπζε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα 

 Ρπζκίζεηο νρήκαηνο 

 Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε. 

18.4 Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην ρξόλν παξάδνζεο 

(3 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο) ηνπ δεηνχκελνπ νρήκαηνο  ζε εηνηκφηεηα  θαη ζε 

θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο  

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θαη έμνδα θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε 

αξκφδηα αξρή ψζηε ην ππφ πξνκήζεηα εκηθνξηεγφ λα παξαδνζεί  ειεχζεξν απφ νπνηνπζδήπνηε 

θφξνπο θαη δαζκνχο, κεηαθνξά ζηνλ σο άλσ ρψξν. Ζ δε θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν.  

18.5  Τπεύζπλε Γήισζε φηη αλαιακβάλεη, α)εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο λα παξέρεη εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα (θαη φρη ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο) γηα δπν 

(2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο. Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ν 

πξνκεζεπηήο ζα αληηθαζηζηά ή ζα επηζθεπάδεη εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην φρεκα, γηα βιάβε ή 

θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ εζθαικέλν ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή 

ζπληήξεζε. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξέρεη εγγχεζε αληηζθνξηαθήο πξνζηαζίαο γηα πέληε (5) ρξφληα 

ηνπιάρηζηνλ θαη εγγχεζε ρξψκαηνο γηα ηξία (3) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

β)Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπάηαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα 

απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηελ πιήξε εθνδηαζηηθή 

ππνζηήξημή ηνπ ζε αληαιιαθηηθά γηα ην ίδην δηάζηεκα. Σα ηπρφλ παξαγγειζέληα απφ ηνλ Γήκν 

αληαιιαθηηθά ζα 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ην πνιχ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά 

ζηελ Τπεξεζία γηα ηα πξνζθεξφκελν φρεκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ 

18.6 Σν εξσηεκαηνιόγην (θύιιν ζπκκόξθσζεο) ζπκπιεξσκέλν ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN   

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ  

  CPV 34131000-4  

 

 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ- 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
PROSPECTUS 

ΕΛΙΔΑ 

1 Ονομαςία εταιρίασ θμιφορτθγοφ < ΜΑΚΑ > ΝΑΙ   

2 Εμπορικι ονομαςία ι μοντζλο ΝΑΙ   

3 
Θμιφορτθγό με κλειςτό χϊρο φόρτωςθσ  

τφπου VAN 
ΝΑΙ 

  

4 
Κινθτιρασ  DIESEL κυλινδριςμοφ 
τουλάχιςτον 1200cc ζωσ και 1600cc 

ΝΑΙ 
  

5 
Κινθτιρασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον 
ΕURO 6 

ΝΑΙ 
  

6 
Θ ιπποδφναμθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
92 Θ (68KW). 

ΝΑΙ 
  

7 
Το μεταξόνιο πρζπει να είναι εντόσ των 
παρακάτω τιμϊν (2660mm ζωσ και 
3150mm) 

ΝΑΙ 
  

8 
Το ωφζλιμο φορτίο πρζπει να είναι εντόσ 
των παρακάτω τιμϊν (640kg εωσ και 900kg). 

ΝΑΙ 
  

9 

Πλεσ οι πόρτεσ να διακζτουν 
θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ και οι δυο 
πόρτεσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ ανοιγμζνα 
θλεκτρικά κρφςταλλα αςφαλείασ. 

ΝΑΙ 

  

10 

Απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ 
παρακολοφκθςθσ που κα εξαςφαλίηουν τθν 
ομαλι και αςφαλι λειτουργία του κινθτιρα 
και γενικά τθσ πορείασ του. 

ΝΑΙ 

  

11 
άδιο cd ι mp3 , και δυο (2) τουλάχιςτον 
θχεία ι άλλο εξελιγμζνου ςυςτιματοσ ιχου 

ΝΑΙ 
  

12 

Οι διαςτάςεισ του χϊρου φόρτωςθσ κα 
πρζπει να ζχει εςωτερικά μικοσ (ζωσ το 
χϊριςμα καμπίνασ) 1800mm ζωσ και 2200 
mm , και φάρδοσ εςωτερικά ςτα ςθμεία 
κοντά ςτουσ κόλουσ τροχϊν (μεταξφ 

ΝΑΙ 
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κόλων)1200mm ζωσ και 1300 mm , το 
φάρδοσ εςωτερικά ςτο κφριο ςϊμα του 
χϊρου φόρτωςθσ  1500mm ζωσ και 1720 
mm και μζγιςτο φψοσ εςωτερικά του χϊρου 
φόρτωςθσ 1250mm ζωσ και 1360mm 

13 Σφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ ABS ΝΑΙ   

14 Θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ ΝΑΙ   

15 Αερόςακοσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ-ων ΝΑΙ   

16 Σφςτθμα αντικλεπτικοφ (immobilizer) ΝΑΙ   

17 
Δυο κλειδιά  με τθλεχειριςμό για το 
κεντρικό κλείδωμα και ςυναγερμό 
παραβίαςθσ 

ΝΑΙ 
  

18 Σφςτθμα κλιματιςμοφ A/C, ι control climate ΝΑΙ   

19 Εμπρόσ διςκόφρενα ΝΑΙ   

20 Ρίςω διςκόφρενα ι ταμποφρα ΝΑΙ   

21 
Σφςτθμα διεφκυνςθσ υδραυλικό ι  με 
θλεκτρικι υποβοικθςθ ι νεότερου 
ςφγχρονου ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 
  

22 φκμιςθ τιμονιοφ κακ’ φψοσ ΝΑΙ   

23 Διαςτάςεισ των ελαςτικϊν  ΝΑΙ   

24 Τφποσ των ηαντϊν (χάλυβασ ι αλουμινίου) ΝΑΙ   

25 Κιβϊτιο ταχυτιτων αρικμόσ ςχζςεων 5 ι 6 ΝΑΙ   

26 
Συρόμενθ πλευρικι δεξιά πόρτα ςτο χϊρο 
φόρτωςθσ 

ΝΑΙ 
  

27 
Στο χϊρο φόρτωςθσ και επίςθσ ςτο πίςω 
χϊρου φόρτωςθσ δίφυλλθ πόρτα   

ΝΑΙ 
  

28 

Μεταξφ καμπίνασ και του χϊρο φόρτωςθσ  
κα ζχει χϊριςμα με πλζγμα ι αλλοφ είδοσ 
χωρίςματοσ (διαχωριςτικό) με δυνατότθτα 
διευκόλυνςθσ αφαίρεςθσ ι αναδίπλωςθσ 
ςτθν μεριά του ςυνοδθγοφ για φόρτωςθ 
μεγάλου αντικειμζνου 

ΝΑΙ 

  

 

 

 
Ρροςφζρουςα επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

 

θξαγίδα………………………………………………………………. 

 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΣΜΗΜΑ  3 

ΔΝΣΤΠΑ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΝΑΟΤΑ CPV 34131000-4 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Σεκάρηα 
Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ € 
ύλνιν € 

1 
Ζκηθνξηεγφ κε θιεηζηφ ρψξν θφξησζεο 

,ηχπνπVAN 
1   

 

ΦΠΑ  24%  

Μεξηθφ χλνιν  

ΣΔΛΖ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
 

Γεληθό ύλνιν  

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ρροςφζρουςα  επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ………………………….. 

Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

 
             Ο ΤΝΣΑΞΑ                                         Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Ζ/Μ                       Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΒΟΡΓΗΑΣΕΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                 ΠΑΛΑΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ                                    ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΠΑΤΛΟ                                                      

     ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ                         ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ.                       ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

           Με βαζκφ Β΄                                        Με βαζκφ Β΄                                          Με βαζκφ Β΄                          

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV –ΔΝΣΤΠΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 

ΣΜΗΜΑ  1 

ΔΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΟ ΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ  ΜΙΚΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ 3,5tn 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ CPV 34134200-7 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Σεκάρηα 
Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ € 
ύλνιν € 

1 
Φνξηεγφ αλνηθηφ αλαηξεπφκελν 4Υ2 κηθηνχ 

θνξηίνπ 3,5ton 
1   

 
ΦΠΑ 24%  

Μεξηθό 

ύλνιν 
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ΣΔΛΗ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗ

Η 

 

 
Γεληθό  

ύλνιν 
 

 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ρροςφζρουςα  επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ………………………….. 

Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ  2 

ΔΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Υ2 ΜΔ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  CPV 34131000-4 

Α/Α Περιγραφή είδοσς Σεμάτια 
Σιμή τωρίς 

ΦΠΑ € 
ύνολο € 

1 
Ημιυορτηγό ανοικτό μη ανατρεπόμενο 4Χ2 με 
καμπίνα μονή 

1   

 

ΦΠΑ 24%  

Μερικό Σύνολο  

ΤΕΛΟΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

 

Γενικό ύνολο  

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ρροςφζρουςα  επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ………………………….. 
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Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ  3 

ΔΝΣΤΠΑ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΝΑΟΤΑ CPV 34131000-4 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Σεκάρηα 
Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ € 
ύλνιν € 

1 
Ζκηθνξηεγφ κε θιεηζηφ ρψξν θφξησζεο 

ηχπνπVAN 
1   

 

ΦΠΑ  24%  

Μεξηθφ χλνιν  

ΣΔΛΖ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
 

Γεληθό ύλνιν  

 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

Ρροςφζρουςα  επιχείρθςθ………………………………………………………………. 

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

Οδόσ………………………………………αρικμόσ………………………….. 

Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 

 

11 Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 
 
 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ –τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ 

…………… ΕΥΩ……………………………. 

Ρροσ: Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ υπ’ αρικμόν

 ……………………..  για 

ΕΥΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 
των ΕΥΩ 
…….…………………  (και  ολογράφωσ)………………………….…………………………………………………  υπζρ  τθσ  
Εταιρείασ 
…………………………….………………………….………………………………………,
 οδόσ…………………..………
……., αρικμόσ……………,ΤΚ…………………...(ι  ςε  περίπτωςθ  Ζνωςθσ  υπζρ  των  εταιριϊν(1)  
………………………….,(2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν ςυμμετοχι 
τθσ εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό του Διμου Νάουςασ   – Ζδρα για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ » ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. (τίκεται ο αρικμόσ 
ΚΘΜΔΘΣ τθσ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ι τθσ Ρερίλθψθσ (Ρροκιρυξθσ)) . 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν………………………………………………….. 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 
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Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων 
που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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2.Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 
 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ –τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 

ΕΥΩ……………………………. 

Ρροσ: Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, ΖΔΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  υπ’ αρικμόν …………………….. για 

ΕΥΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
……..……… (και ολογράφωσ) ……………………......………………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι 
μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ ……………………………………………………………………, οδόσ …………………..……………., αρικμόσ 
………,   ΤΚ…………………...   (ι   ςε   περίπτωςθ   Ζνωςθσ   υπζρ   των   εταιριϊν   (1)   ………………………….,(2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι εκτζλεςθ 
από αυτι των όρων τθσ με αρικμό ………… ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ » (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν 
καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……………………. ΕΥΩ αυτισ. 

 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 
 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

 
 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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3.Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ 

 
 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 

Κατάςτθμα………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ –τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 

ΕΥΩ……………………………. 

Ρροσ: Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, ΖΔΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ υπ’ αρικμόν …………………….. για 

ΕΥΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 
……..……… (και ολογράφωσ) ……………………......………………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι 
μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ ……………………………………………………………………, οδόσ …………………..……………., αρικμόσ 
………,   ΤΚ…………………...   (ι   ςε   περίπτωςθ   Ζνωςθσ   υπζρ   των   εταιριϊν   (1)   ………………………….,(2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι 
λειτουργία του προσ προμικεια μθχανιματοσ και των παρελκόμενων αυτοφ ςε εφαρμογι τθσ με αρικμό 
………… ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ .» (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2% τθσ 
ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……………………. ΕΥΩ αυτισ. 

 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 
 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

 
 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 





 
 

76 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI  TEYΓ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΖΜΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : […………] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [[ΓΖΜΑΡΥΗΑ 30 / ΝΑΟΤΑ / 59200] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [BATANTZH AΘΖΝΑ , ΛΑΠΑΒΗΣΑ ΓΔΩΡΓΗΟ, 

ΒΟΡΓΗΑΣΕΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ] 

- Σειέθσλν: [2332350367,2332350328, ] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.naoussa..gr] 

 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Δθμόςιοσ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ  με αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τθν  
προμήθεια Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ε ν ό σ  φορ τ θγ οφ  
α ν α τρ ε πόμ ε νου  μ ι κτο φ φορ τ ίου   3 ,5 t n ,   εν ό σ  θμ ι φο ρτ θ γο φ   4 *2   κ α ι  ε νό σ  
κ λε ι ςτο φ  τ φπ ου  V A N    γ ι α  τ ισ  α νά γ κε σ   του  Δ ιμο υ Ν άο υς α σ .    

 
 
   CPV34134200-7 θαη  34131000-4. 
 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [………………………….] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : […3…] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

http://www.thessaly.gov.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V 

γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ [……] 





 
 

83 

ιήθζεθαλ
xxi

: 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

[] Ναη [] Όρη 
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αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 

ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 
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ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

 

[] Ναη [] Όρη 
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ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο 

κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – 

IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ 

ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 

από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 

1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ 

φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 

υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 

ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 
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xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ 

ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του  

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 

ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα 

πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 

από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  






