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Πεπίλητη διακήπςξηρ ζςνοπηικού διαγυνιζμού 
    Ο Γήκνο Νάνπζαο    πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ  δηαγσληζκφ  κε αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  ηελ  πξνκήζεηα,  

ελφο εκηθνξηεγνχ   4*2  θαη ελφο θιεηζηνχ  ηχπνπ VAN    γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ  ΙΙ  ζην πιαίζην 

ηεο πξφζθιεζεο  Ι «Ππομήθεια  μησανημάηυν έπγος , οσημάηυν ή και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού» Κσδ. 

Α :  ΠΓΔ ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ  ΑΔ  055 κε ελάξηζκν 2017Δ05500010.  Η δαπάλε γηα ηελ ελ  ιφγσ 

ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 02.30.7131.006 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020 ηνπ Φνξέα (Φνξέαο πινπνίεζεο: ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ). 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. 

ελάξηζ. έξγνπ 2017Δ05500010)ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ   175.000,00  , Ίδηνη πφξνη Γήκνπ   7.500,00  

επξψ. χλνιν  182.500,00  επξψ.       

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
Α/

Α 
Πεπιγπαθή είδοςρ  Σεμάσια 

Σιμή συπίρ ΦΠΑ 

€ 

CPV  

1 
TMHMA 1  HMIΦΟΡΣΗΓΟ  4*2  ΜΔ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ   

1 17.338,71 
34131000-4 

 
 ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  1.500,00  

2 ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN  1 14.112,90  34131000-4 

 ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  1.500,00  

 ΣΜΗΜΑ  1 + ΣΜΗΜΑ  2 ΑΝΔΤ ΦΠΑ    31.451,61  

 ΦΠΑ 24% 7.548,39  

 ΔΙΓΙΚΟ ΣΔΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2     3.000,00  

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   42.000,00  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη για ένα ή πεπιζζόηεπα Σμήμαηα ηεο πξνκήζεηαο. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

νξίδεηαη γηα ην : Σμήμα  1, ζε  δύο (2)  μήνερ  απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ην 

Σμήμα  2,  ζε  δύο (2) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην 

θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηεο ηηκήο . Η ηηκή ησλ πξνο 

πξνκήζεηα  νρεκάησλ   δίλεηαη  ζε επξψ . 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

γηα δηάζηεκα 120 ημεπών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο , ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζηνλ 2
ν
 φξνθν ηνπ Γεκαξρείνπ, ζηελ νδφ ΓΗΜ. ΒΛΑΥΟΤ 30(ΠΡΩΗΝ ΓΗΜΑΡΥΙΑ), ηελ  09/ 09/2020.  

Ώπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών : 10:00 π.μ. - Καηαληκηική ώπα ςποβολήρ πποζθοπών : 10:30 π.μ. 

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί 

εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη θαηαιεθηηθή ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

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

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
 
 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.   

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

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Δγγςήζειρ: πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ, ππέξ ηνπ Γήκνπ πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ποζοζηό 5%  επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α., γηα θάζε Σκήκα ηεο ζχκβαζεο. Δγγύηζη 

καλήρ λειηοςπγίαρ: ζε ποζοζηό 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ γηα θάζε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο θαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ 

επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. (άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο) 

Γιεςκπινίζειρ: Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο,  ην αξγφηεξν 6 ημέπερ 

ππιν ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο ην αξγφηεξν 4  ημέπερ 

ππιν ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν δελ 

εμεηάδνληαη(παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο: ζχκθσλα κε αξ. 2.1.3 ηεο δηαθήξπμεο).  

Η παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ. Η δαπάλε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνπο Ν.3548/2007 

θαη Ν.3801/2009. θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ζχκβαζεο. Η παξνχζα , αλαξηήζεθε ζην 

δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ:  www.naoussa.gr ,ζηελ 

δηαδξνκή : Δπικαιπόηηηα-Πποκηπύξειρ θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ζηε Νάνπζα θαη 

ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηεο Γ.Δ. Δηξελνχπνιεο θαη ηεο Γ.Δ. Αλζεκίσλ. 

    Η Γηαθήξπμε θαη φια ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξήζεθαλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.naoussa.gr  ζηελ δηαδξνκή : Δπικαιπόηηηα -

πποκηπύξειρ, απ’ φπνπ παξέρεηαη πιήξεο, ειεχζεξε θαη δσξεάλ ιήςε,  θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ). 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Η.Π.  ΝΑΟΥΑ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ  30(ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ)  

Ρόλθ ΝΑΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 59200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2332350367,2332350328,6985171926 

Φαξ 2332024260 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο adamidou@naoussa.gr, 

lapavitsas@naoussa.gr   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αδακίδνπ Οιπκπία, Λαπαβίηζαο 
Γηψξγνο,Βνξγηαηδίδεο  Αιέμαλδξνο 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Θ.Ρ. 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  

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ  κακϊσ και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, 

άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ  ςτθν  διεφκυνςθ (URL) :  www.naoussa.gr  , ςτθν  ενότθτα 

Επικαιρότθτα/Ρροκθρφξεισ 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16 και 
υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

 

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 .30 . 713 1.0 06  ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα (ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ).  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ05500010)του Υπουργείου Εςωτερικϊν   175.000,00  , Κδιοι 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 ν ό σ  θ μ ι φορ τ θγ οφ    4 *2   κ α ι  ε ν όσ  κ λε ι ςτοφ  
τ φπο υ  V A N     γ ι α  τ ισ  α ν ά γ κ εσ   τ ου  Δ ι μου  Ν ά ο υς ασ .    

mailto:adamidou@naoussa.gr
http://www.info@naoussa.gr/
http://www.naoussa.gr/
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Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 34131000-4. Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  

42.000,00 €  

πποϋπολογιζμόρ σωπίρ ΦΠΑ: €  31.451,61, ΦΠΑ : €  7.548,39 = 39.000,00  

πλέον  3.000,00 ηέλορ ηαξινόμηζηρ  

ύνολo 42.000,00  εςπώ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα 

 

Α/Α Περιγραφι είδουσ  Σεμάχια Σιμι χωρίσ ΦΠΑ € CPV  

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

34131000-4 

 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

2 ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN  1 14.112,90  
34131000-4 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

 ΤΜΘΜΑ  1 + ΤΜΘΜΑ  2 ΑΝΕΥ ΦΡΑ    31.451,61  

 ΦΠΑ 24% 7.548,39  

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2     3.000,00  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   42.000,00  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα τθσ προμικειασ.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται γ ι α  τ ο   

1 . Τ μ ι μ α   1 ,  ς ε   δ φ ο  ( 2 )   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   δ φ ο  ( 2 )  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 Ι  και  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. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

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

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

 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. 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 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»,  

 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» 

 Τθν με αρικμό  Α/Α  100/2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ(ςχετ. τεκμθριωμζνο αίτθμα διατάκτθ: 
1480/2020).           

 Θ με αρ.πρωτ. 27735/11-6-2018 (ΑΔΑ ΩΔΑ465ΗΘ7-ΒΙΙ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ ςτο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ, ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ Ι «Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι/ και 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ».  

 Τθν με αρ. πρωτ. 85716/ 02-12-2019 5θ Τροποποίθςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ Ι 

 Τισ  με αρ.πρωτ. 9503/29-06-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ007189770) τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ Διεφκυνςθσ 
τεχνικϊν υπθρεςιϊν. 

 Τθν με αρ. πρωτ. 4731/31-07-2020 (αρ. πρωτ. Διμου: 11589/03-08-2020) Απόφαςθ του Συντονιςτι 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ –Θράκθσ για τθν ζγκριςθ αγοράσ δφο (2) καινοφργιων οχθμάτων 
από το Διμο Νάουςασ, Νομοφ Θμακίασ 
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 Τθν με αρικμό   226/ 2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  για τθν: ζγκριςθ τθσ προμικειασ και των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016), τθν επιλογι του τρόπου 
εκτζλεςθσ και του κριτθρίου ανάκεςθσ, τον κακοριςμό των όρων τθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 5 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016). 

 Τθν με αρικμό   192/ 2019  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  για τον οριςμό επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ  διαγωνιςμϊν 

 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. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  09/09/2020, θμζρα Σετάρτθ.  

Ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν : 10:00 π.μ. - Καταλθκτικι ϊρα υποβολισ προςφορϊν : 10:30 π.μ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ , ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
ςτον 2ο όροφο του Δθμαρχείου, ςτθν οδό ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ) 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο 
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςε μία θμεριςια εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ 
ζδρασ του νομοφ. 

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 : ΕΡΙΚΑΙΟΤΘΤΑ ► ΡΟΞΘΥΞΕΙΣ. 

 

Β. 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 κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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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 προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ) 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

3. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

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

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ  εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ. Οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν 
ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων 
ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ 
ςτον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

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) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν 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 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)1. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

                                                           
1
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ 

με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο 
Προξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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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. 

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 

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

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

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ 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 όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

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

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

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

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

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

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

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

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

2.2.2.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασοικονομικόσ 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 

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.  

 

2.2.2.3  
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/20162,  

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

                                                           
2
 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 

ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Πρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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(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 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,  

(ςτ) 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 23 τθσ παροφςασ,  

(η) 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,  

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (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 παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα 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 

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

2.2.2.6.Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 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. 

2.2.2.7. 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. 

2.2.2.8. 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 

2.2.3 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.   
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ *ιςχφει, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+.   

2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Δεν απαιτείται  

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Δεν απαιτείται  

2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Δεν απαιτείται  

2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
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 VI 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) 

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

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 2.2.2.1 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. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

 

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. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά3: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.2.1, 

                                                           
3
 χετικά 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. θμειωτζον 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 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). θμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 
εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ 
(φμβαςθ 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. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.44 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 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. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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.  

 

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

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων5. 

 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, 
αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ 
του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.6 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

                                                           
4
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

5 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
6
 Πρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019 
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δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

 

B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (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.7 

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

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

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.  

Β.4.  

Β.5.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 
ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

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

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

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

                                                           
7
 Πρβλ. Παράρτθμα XI Προςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, 

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

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

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

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

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

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ   είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 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 II  τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, (Δ/νςθ: Δθμαρχείο Δ. Νάουςασ, Δθμ. Βλάχου 
30, Νάουςα, Τ.Κ. 59200 ) 

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, (Δ/νςθ: Δθμαρχείο Δ. Νάουςασ, 
Δθμ. Βλάχου 30, Νάουςα, Τ.Κ. 59200 ) 

 

 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, (Δ/νςθ: Δθμαρχείο Δ. Νάουςασ, 
Δθμ. Βλάχου 30, Νάουςα, Τ.Κ. 59200 ) 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, 
το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα 
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά  

του ………  

για τθν Προμικεια: « ………………. »  

με ανακζτουςα αρχι …….  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν …/…./20…... 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, 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 (υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία  
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ η ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), 

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, 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 κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται 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. 

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

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουντο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ (Ραράρτθμα VI) το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Νάουςασ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.naoussa.gr   ςτθν διαδρομι : ΕΡΙΚΑΙΟΤΘΤΑ ► ΡΟΞΘΥΞΕΙΣ, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ. 

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

2.4.3.2Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ II 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 Ραράρτθμα. 

Υπόδειγμα εντφπου φφλλου ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙI τθσ διακιρυξθσ. Επιπλζον 
το Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ (ςε επεξεργάςιμθ μορφι) κα βρίςκεται αναρτθμζνο και ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του Διμου Νάουςασ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.naoussa.gr   ςτθν διαδρομι : ΕΡΙΚΑΙΟΤΘΤΑ ► 
ΡΟΞΘΥΞΕΙΣ. 

  

 

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:  

Σιμι  - [ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 

 Η τιμι του προσ προμικεια οχιματοσ  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%. 

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 αρχι8 ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

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

                                                           
8
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ. 

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, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ 
τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ 
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

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

2.4.6 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,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Καηάζεζε θαη Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα 
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2τθσ παροφςθσ 
(θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε 
ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι 
περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να 
τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ 
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ 
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ , 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 αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι 
οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και 
μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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. 

γ)Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω 
ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

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 παροφςασκαι 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, ςτθν ανακζτουςα αρχι  
προσ ζγκριςθ. 
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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. 

Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» 
και«Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο 
των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω 
ςταδίων.  

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10)θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτισ. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά 
ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 
ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και 
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ ανωτζρω ταςςόμενθσ προκεςμίασ τθσ παροφςασ, αίτθμα προσ 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για 
τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου 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., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 ζωσ 2.2.6 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 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.  
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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 2.2.3 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω 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.  

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 που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 

 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
κοινοποιιςει  τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 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, και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

3.4 Δλζηάζεηο 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία 
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παραγράφου 1.5 τθσ 
παροφςασ.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίη ει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με 
το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 
ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι 
μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, 
θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ 
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  
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Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ 
ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

 

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.  





 
26 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο – θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

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 
ΦΠΑ, για κάκε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 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 V 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. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, 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. 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

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

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του οχιματοσ 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 τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ 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 οχιματοσ  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 . 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

 

4.4 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. 4412/2016 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 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. 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 

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

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

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

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

δ) Πλεσ οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ γι α τθ ν ταξινόμθςθ του οχιματοσ , τθν τυχόν ζγκριςθ τφπου και 
οποιαδιποτε άδει α απαιτθκεί κατά τθ διαδικαςία  ζκδοςθ σ άδει σ κυκλοφορίασ  του οχ ιματοσ. 

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. 

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. και τθν παράγραφο 6.2. τθσ παροφςασ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
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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 
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων 
να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 
απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, 
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το 

             1. TMHMA  1 : ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ   4*2  ςε  δφο   (2) μινεσ  

 2.ΣΜΗΜΑ  2  :  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN ςε  δφο   (2) μινεσ 

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 το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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

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

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

Δεν απαιηείηαι 

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. Ειδι κότερα 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.  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ,ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα 
ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε 
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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 ωσ άνω 
επιτροπι 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. 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 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ- 

 

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 





 
33 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

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 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. 

 

 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ  

Τα προσ προμικεια είδθ (οχιματα 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.   

 

Θ υπθρεςία τεχνικϊν ζργων   του Διμου Νάουςασ, μεταξφ άλλων,  είναι επιφορτιςμζνθ με τθ Συντιρθςθ και 
Λειτουργία του οδικοφ ,αγροτικοφ , δαςικοφ  Δικτφου του Διμου Νάουςασ. 

Με τθν προμικεια των οχθμάτων  κα βελτιϊςει τθν παροχι των  ανωτζρω εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.  

 

τοιχεία ωριμότθτασ τθσ φμβαςθσ 

 Ζχει εγκρικεί θ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ε ν όσ  θ μ ι φ ορ τ θ γ οφ   4*2   κ α ι  ε νόσ  κλ ε ι ς τ οφ  
θ μ ι φ ορ τθ γ οφ  τ φ π ου V A N     γ ια  τ ι σ  α ν ά γκ εσ   το υ  Δ ιμο υ Ν άο υς ασ .    

  

όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ . Ρθτά 
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  

 Σμιμα  1, ςε  δφο (2) μινεσ  από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

 Σμιμα  2,  ςε  δφο (2) μινεσ  από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  
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Σόποσ παράδοςθσ  

Στισ εγκαταςτάςεισ του ςυνεργείου του Διμου Νάουςασ, που βρίςκεται δίπλα ςτον βιολογικό ςτακμό ,ςτθν 
ζξοδο τθσ πόλθσ τθσ Νάουςασ 

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

Ο ανάδοχοσ κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ κα εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του Διμου Νάουςασ, όπωσ 
αναφζρεται και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

 

Εγγυιςεισ-Σεχνικι Τποςτιριξθ   

Ππωσ αναφζρεται και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

 

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  λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02 .30 . 713 1.0 06  ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα (ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ).  

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

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 34131000-4.  

Ζ ζ π λ ν ι η θ ή  εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 42.000,00 € 

ζ π κ π ε ξ η ι α κ β α λ ν κ έ λ ν π  η ν π  Φ . Π . Α .  θ α η  η σ λ  η ε ι ψ λ  η α μ η λ φ κ ε ζ ε ο  

 

πποϋπολογιζμόρ σωπίρ ΦΠΑ: €  31.451,61, ΦΠΑ : €  7.548,39 = 39.000,00  

πλέον  3.000,00 ηέλορ ηαξινόμηζηρ  

ύνολo 42.000,00  εςπώ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα 

 

Α/Α Περιγραφι είδουσ  Σεμάχια Σιμι χωρίσ ΦΠΑ € CPV  

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

34131000-4 

 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

2 ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN  1 14.112,90  
34131000-4 
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 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

 ΤΜΘΜΑ  1 + ΤΜΘΜΑ  2 ΑΝΕΥ ΦΡΑ    31.451,61  

 ΦΠΑ 24% 7.548,39  

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2     3.000,00  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   42.000,00  

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα τθσ προμικειασ.  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ  ΓΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ                

ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ                                                απ.ππωη. 9503/ 29-06-2020 
ΣΜΗΜΑ Η/Μ – ΤΝΔΡΓΔΙΟ                                                             KA     02 .30 .7131 .006  

      

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

          

  Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα  ελφο εκηθνξηεγνχ   4*2  θαη ελφο θιεηζηνχ  ηχπνπ VAN    γηα 

ηηο αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ρσξίδεηαη ζε  2  ηκήκαηα σο εμήο:.   

                                   ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α Πεπιγπαθή είδοςρ Σεμάσια Σιμή σωπίρ ΦΠΑ €  CPV  

1 TMHMA 1  HMIΦΟΡΣΗΓΟ  4*2  ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 1 17.338,71 
34131000-4 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

2 ΣΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  VAN  1 14.112,90  
34131000-4 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘΣ  1.500,00 
 

 ΤΜΘΜΑ  1 + ΤΜΘΜΑ  2 ΑΝΕΥ ΦΡΑ    31.451,61  

 ΦΠΑ 24%  7.548,39 
 

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  ΣΜΗΜΑ 1 +ΣΜΗΜΑ 2    3.000,00  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   42.000,0  

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη απφ ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ  ΗΗ  ζην πιαίζην 

ηεο πξφζθιεζεο  Η «Πξνκήζεηα  κεραλεκάησλ έξγνπ , νρεκάησλ ή θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ» Κσδ. 

Α :  Π Γ Δ  Τ Π . Δ  Ω Σ Δ Ρ Η Κ Ω Ν    Α Δ   0 5 5  κε ελάξηζκν 2 0 1 7  Δ 0 5 5 0 0 0 1 0   Ζ δαπάλε 

γηα ηελ ελ  ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 02 .30 .7131.006 . ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Φνξέα (ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ)  
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 «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» 

ΣΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Υ2  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :       23.000,0 €   

 CPV 34131000-4 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Α/Α Περιγραφή είδοσς Σεμάτια Σιμή τωρίς ΦΠΑ € ύνολο € 

1 
Ζκηθνξηεγφ αλνηθηφ κε αλαηξεπφκελν 4Υ2 κε 

θακπίλα κνλή 
1 17.338,71€ 17.338,71 € 

 ΦΠΑ 24% 4.161,29 € 

 

Μεξηθφ χλνιν 21.500,00 € 

ΣΔΛΟ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
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.  

 

Το ςπό ππομήθεια είδορ θα είναι ηελείωρ καινούπγιο, αμεηασείπιζηο, ππόζθαηηρ 
καηαζκεςήρ,  από ηα ηελεςηαία μονηέλα ηηρ ανηίζηοισηρ ζειπάρ, αναγνωπιζμένος καηαζκεςαζηικού 
οίκος ζηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το προσ προμικεια είδοσ και όπου χρθςιμοποιοφνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με 
ποινι αποκλειςμοφ», «τουλάχιςτον» κεωροφνται απαράβατοι όροι και οποιαδιποτε απόκλιςθ κακιςτά 
απορριπτζα τθν προςφορά. 

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 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 με ποινή αποκλειζμού,  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 

ζπληήξεζεο. Απαπαίηηηη είναι η πποζκόμιζη ηεσνικών θύλλων ηος οσήμαηορ  (prospect-specification) 

4.1 ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑ -ΠΛΑΙΙΟ  

 Ζ θακπίλα ζα είλαη ηύπος ημιπποωθημένηρ οδήγηζηρ  με ποινή αποκλειζμού (όσι πποωθημένηρ).  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 με ποινή αποκλειζμού 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  
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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 Δξωηεπικόρ θωηιζμόρ 

 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 Δζωηεπικόρ θωηιζμόρ: 

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 και ζςναγεπμό 

παπαβίαζηρ 

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 
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 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 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, Τπεύθςνη Γήλωζη φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ ιφγσ επίδεημε θαη 

εθπαίδεπζε. 
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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.  

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 δύο (2) μήνερ. 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 . 

Τπεύθςνη Γήλωζη φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην σπόνο παπάδοζηρ 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 
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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 πποζθέπων ςποβάλλει  ζηο θάκελο ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ 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. 

18.1 Σεσνικά θςλλάδια ηος οσήμαηορ  (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 Σο επωηημαηολόγιο (θύλλο ζςμμόπθωζηρ) ζςμπληπωμένο 

Μέζα ζην θάθειν ζα πεξηέρεηαη  Τπεύθςνη Γήλωζη 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) ςποσπεωηικά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε δχν 

ζεηξέο.  

18.3 Τπεύθςνη Γήλωζη 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. 
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 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 Τπεύθςνη Γήλωζη φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην σπόνο παπάδοζηρ (2 μήνερ 

από ηην ςπογπαθή ζύμβαζηρ) 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  Τπεύθςνη Γήλωζη 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 Σο επωηημαηολόγιο (θύλλο ζςμμόπθωζηρ) ζςμπληπωμένο - ςπογεγπαμμένο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ) 

 

 

Σν ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο βξίζθεηαη ζην - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Οικονομικισ 
Προςφοράσ 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΑ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ ΚΛΔΙΣΟ ΣΤΠΟΤ VAN   

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :    19.000,00 €  

 CPV 34131000-4 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Α/Α Πεπιγπαθή είδοςρ Σεμάσια Σιμή σωπίρ ΦΠΑ € ύνολο € 





 
43 

1 Ζκηθνξηεγφ κε θιεηζηφ ρψξν θφξησζεο ,ηχπνπVAN 1 14.112,90€ 14.112,90 € 

 

ΦΠΑ  24% 3.387,10 € 

Μεξηθφ ζχλνιν 17.500,00 € 

ΣΔΛΖ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
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.  

 

Το ςπό ππομήθεια είδορ θα είναι ηελείωρ καινούπγιο, αμεηασείπιζηο, ππόζθαηηρ 
καηαζκεςήρ,  από ηα ηελεςηαία μονηέλα ηηρ ανηίζηοισηρ ζειπάρ, αναγνωπιζμένος καηαζκεςαζηικού 
οίκος ζηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το προσ προμικεια είδοσ και όπου χρθςιμοποιοφνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με 
ποινι αποκλειςμοφ», «τουλάχιςτον» κεωροφνται απαράβατοι όροι και οποιαδιποτε απόκλιςθ κακιςτά 
απορριπτζα τθν προςφορά. 

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 με ποινή αποκλειζμού,  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. 

Απαπαίηηηη είναι η πποζκόμιζη ηεσνικών θύλλων ηος οσήμαηορ  (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 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 





 
45 

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 Δξωηεπικόρ θωηιζμόρ:  

 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 Δζωηεπικόρ θωηιζμόρ:  

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. 

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

πξνζθνξάο, Τπεύθςνη Γήλωζη 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 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 δύο (2) μήνερ. 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 . 

Τπεύθςνη Γήλωζη φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην σπόνο παπάδοζηρ 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. 
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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 πξνζθέξσλ ππνβάιιεη  ζην θάθειν ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο   , ζε θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν θαη 

ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ VAN  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.  

 

18.1 Σεσνικά θςλλάδια ηος οσήμαηορ  (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 Σο επωηημαηολόγιο (θύλλο ζςμμόπθωζηρ) ζςμπληπωμένο 

Μέζα ζην θάθειν ζα πεξηέρεηαη  Τπεύθςνη Γήλωζη 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 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) ςποσπεωηικά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε δχν 

ζεηξέο.  

18.3 Τπεύθςνη Γήλωζη 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.  
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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. 

18.4 Τπεύθςνη Γήλωζη φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ην σπόνο παπάδοζηρ (2 μήνερ 

από ηην ςπογπαθή ζύμβαζηρ) 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  Τπεύθςνη Γήλωζη 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 Σο επωηημαηολόγιο (θύλλο ζςμμόπθωζηρ) ζςμπληπωμένο ςπογεγπαμμένο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ) 

 

 Σν ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο βξίζθεηαη ζην - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Οικονομικισ 
Προςφοράσ. 

 

 

 

 

 ΘΕΩΘΘΘΚΕ  

             Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                            Ο ΔΛΔΓΞΑ                                      Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ     

                                                                                                                                                                                  ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

 

 

ΒΟΡΓΗΑΣΕΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                         ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΗΝΖΖ                              ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΠΑΤΛΟ                                                     

     ΓΔ ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΩΝ                                     ΚΟΛΗΣΑ ΓΖΜΖΣΡΖ                                             ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

           Με βαζκφ Α΄                                                  ΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ                                            Με βαζκφ Α΄        

                                                                                                   Με βαζκφ Α΄                              
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο –Φύιιν ζπκκόξθσζεο 

ΣΜΗΜΑ 1 ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Υ2 ΜΔ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  

  CPV 34131000-4 

Α/Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ- 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

PROSPECTUS 

ΔΛΙΓΑ 

1 Ολνκαζία εηαηξίαο εκηθνξηεγνχ < ΜΑΡΚΑ > ΝΑΗ   

2 Δκπνξηθή νλνκαζία ή κνληέιν ΝΑΗ   

3 Σχπνο θακπίλαο (απιή θακπίλα) ΝΑΗ   

4 
Κηλεηήξαο  DIESEL θπιηλδξηζκνχ 

ηνπιάρηζηνλ 1895cc έσο θαη 2500cc 
ΝΑΗ 

  

5 

Κηλεηήξαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ 

ΔURO 6 

ΝΑΗ 

  

6 
Ζ ηππνδχλακε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

130 ΖΡ (96KW). 
ΝΑΗ 

  

7 

Ζ θακπίλα ζα είλαη ηχπνπ εκηπξνσζεκέλεο 

νδήγεζεο  (θσηνγξαθία νρήκαηνο 

πξνζθεξνκέλνπ ζην prospectus ζηελ πιατλή 

πιεπξά)  

ΝΑΗ 

  

8 
Σν κεηαμφλην πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 

παξαθάησ ηηκψλ (2985mm έσο θαη 3250mm) 
ΝΑΗ 

  

9 
Σν σθέιηκν θνξηίν πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 

παξαθάησ ηηκψλ (1000kg έσο θαη 1400kg). 
ΝΑΗ 

  

10 

Οη θχξηεο πφξηεο λα δηαζέηνπλ 

ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη 

αλνηγφκελα ειεθηξηθά θξχζηαιια αζθαιείαο. 

ΝΑΗ 

  

11 

Απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα 

θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ. 

ΝΑΗ 

  

12 
Ράδην cd ή mp3 , θαη δπν (2) ηνπιάρηζηνλ 

ερεία ή άιιν εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ήρνπ 
ΝΑΗ 

  

13 

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 

ΝΑΗ 

  

14 χζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS ΝΑΗ   

15 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο ΝΑΗ   

16 Αεξφζαθνο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ-σλ ΝΑΗ   

17 χζηεκα αληηθιεπηηθνχ (immobilizer) ΝΑΗ   

18 
Γπν θιεηδηά  κε ηειερεηξηζκφ γηα ην θεληξηθφ 

θιείδσκα θαη ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 
ΝΑΗ 

  

19 χζηεκα θιηκαηηζκνχ A/C, ή control climate ΝΑΗ   

20 Δκπξφο δηζθφθξελα ΝΑΗ   

21 Πίζσ δηζθφθξελα ή ηακπνχξα ΝΑΗ   

22 

χζηεκα δηεχζπλζεο πδξαπιηθφ ή  κε 

ειεθηξηθή ππνβνήζεζε ή λεφηεξνπ 

ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

ΝΑΗ 

  

23 Ρχζκηζε ηηκνληνχ θαζ’ χςνο ΝΑΗ   

24 Γηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ  ΝΑΗ   

25 Σχπνο ησλ δαληψλ (ράιπβαο ή αινπκηλίνπ) ΝΑΗ   
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26 Κηβψηην ηαρπηήησλ αξηζκφο ζρέζεσλ 5 ή 6 ΝΑΗ   

27 χζηεκα κεηάδνζεο 4Υ2 ΝΑΗ   

28 

Ζ θαξφηζα εζσηεξηθά ζην ρψξν θφξησζεο ζα 

έρεη ππνρξεσηηθά επέλδπζε πιαζηηθνχ ηχπνπ 

ή παξφκνην πιηθφ 

ΝΑΗ 

  

 

 

Πξνζθέξνπζα επηρείξεζε………………………………………………………………. 

θξαγίδα………………………………………………………………. 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2020 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 2  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN   

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ  

  CPV 34131000-4  

Α/Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ- 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

PROSPECTUS 

ΔΛΙΓΑ 

1 Ολνκαζία εηαηξίαο εκηθνξηεγνχ < ΜΑΡΚΑ > ΝΑΗ   

2 Δκπνξηθή νλνκαζία ή κνληέιν ΝΑΗ   

3 
Ζκηθνξηεγφ κε θιεηζηφ ρψξν θφξησζεο  

ηχπνπ VAN 
ΝΑΗ 

  

4 
Κηλεηήξαο  DIESEL θπιηλδξηζκνχ 

ηνπιάρηζηνλ 1200cc έσο θαη 1600cc 
ΝΑΗ 

  

5 

Κηλεηήξαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ 

ΔURO 6 

ΝΑΗ 

  

6 
Ζ ηππνδχλακε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 92 

ΖΡ (68KW). 
ΝΑΗ 

  

7 
Σν κεηαμφλην πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 

παξαθάησ ηηκψλ (2660mm έσο θαη 3150mm) 
ΝΑΗ 

  

8 
Σν σθέιηκν θνξηίν πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 

παξαθάησ ηηκψλ (640kg εσο θαη 900kg). 
ΝΑΗ 

  

9 

Όιεο νη πφξηεο λα δηαζέηνπλ 

ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη νη δπν 

πφξηεο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ αλνηγκέλα 

ειεθηξηθά θξχζηαιια αζθαιείαο. 

ΝΑΗ 

  

10 

Απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα 

θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ. 

ΝΑΗ 

  

11 
Ράδην cd ή mp3 , θαη δπν (2) ηνπιάρηζηνλ 

ερεία ή άιιν εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο ήρνπ 
ΝΑΗ 

  

12 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θφξησζεο ζα πξέπεη 

λα έρεη εζσηεξηθά κήθνο (έσο ην ρψξηζκα 

θακπίλαο) 1800mm έσο θαη 2200 mm , θαη 

ΝΑΗ 
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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 

13 χζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS ΝΑΗ   

14 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο ΝΑΗ   

15 Αεξφζαθνο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ-σλ ΝΑΗ   

16 χζηεκα αληηθιεπηηθνχ (immobilizer) ΝΑΗ   

17 
Γπν θιεηδηά  κε ηειερεηξηζκφ γηα ην θεληξηθφ 

θιείδσκα θαη ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο 
ΝΑΗ 

  

18 χζηεκα θιηκαηηζκνχ A/C, ή control climate ΝΑΗ   

19 Δκπξφο δηζθφθξελα ΝΑΗ   

20 Πίζσ δηζθφθξελα ή ηακπνχξα ΝΑΗ   

21 

χζηεκα δηεχζπλζεο πδξαπιηθφ ή  κε 

ειεθηξηθή ππνβνήζεζε ή λεφηεξνπ 

ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο 

ΝΑΗ 

  

22 Ρχζκηζε ηηκνληνχ θαζ’ χςνο ΝΑΗ   

23 Γηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ  ΝΑΗ   

24 Σχπνο ησλ δαληψλ (ράιπβαο ή αινπκηλίνπ) ΝΑΗ   

25 Κηβψηην ηαρπηήησλ αξηζκφο ζρέζεσλ 5 ή 6 ΝΑΗ   

26 
πξφκελε πιεπξηθή δεμηά πφξηα ζην ρψξν 

θφξησζεο 
ΝΑΗ 

  

27 
ην ρψξν θφξησζεο θαη επίζεο ζην πίζσ 

ρψξνπ θφξησζεο δίθπιιε πφξηα   
ΝΑΗ 

  

28 

Μεηαμχ θακπίλαο θαη ηνπ ρψξν θφξησζεο  ζα 

έρεη ρψξηζκα κε πιέγκα ή αιινχ είδνο 

ρσξίζκαηνο (δηαρσξηζηηθφ) κε δπλαηφηεηα 

δηεπθφιπλζεο αθαίξεζεο ή αλαδίπισζεο ζηελ 

κεξηά ηνπ ζπλνδεγνχ γηα θφξησζε κεγάινπ 

αληηθεηκέλνπ 

ΝΑΗ 

  

 

Πξνζθέξνπζα επηρείξεζε………………………………………………………………. 

θξαγίδα………………………………………………………………. 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2020 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΣΜΗΜΑ  1 

ΔΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ 4Υ2 ΜΔ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  CPV 34131000-4 

Α/Α Περιγραφή είδοσς Σεμάτια 
Σιμή σωπίρ ΦΠΑ 

ύνολο € 
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€ 

1 
Ζκηθνξηεγφ αλνηθηφ κε αλαηξεπφκελν 4Υ2 κε 

θακπίλα κνλή 
1   

 

ΦΠΑ 24%  

Μεξηθφ χλνιν  

ΣΔΛΟ 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
 

Γενικό ύνολο  

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

Πξνζθέξνπζα  επηρείξεζε………………………………………………………………. 

Έδξα…………………………………………………………………………… 

Οδφο………………………………………αξηζκφο………………………….. 

Σειέθσλν …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2020 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ  2 

ΔΝΣΤΠΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ  ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟΤ  ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ CPV 

34131000-4 

Α/Α Πεπιγπαθή είδοςρ Σεμάσια 
Σιμή σωπίρ ΦΠΑ 

€ 
ύνολο € 

1 Ζκηθνξηεγφ κε θιεηζηφ ρψξν θφξησζεο ηχπνπVAN 1   

 

ΦΠΑ  24%  

Μεξηθφ χλνιν  

ΣΔΛΖ 
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ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 

Γενικό ύνολο  

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

Πξνζθέξνπζα  επηρείξεζε………………………………………………………………. 

Έδξα…………………………………………………………………………… 

Οδφο………………………………………αξηζκφο………………………….. 

Σειέθσλν …………………………….. fax …………………………………. 

 

Ζκεξνκελία        ........../........../..2020 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 

1. 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. 
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(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 





 

2. 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) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΣΔΤΓ 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
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- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ Θ.Ρ. ΝΑΟΥΣΑΣ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6204_] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: **ΔΘΜ. ΒΛΑΧΟΥ  30(ΡΩΘΝ ΔΘΜΑΧΙΑΣ) / 
ΝΑΟΥΣΑ / 59200] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΡΙΑ , ΛΑΡΑΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ, ΒΟΓΙΑΤΗΙΔΘΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ] 

- Τθλζφωνο: *2332350367,2332350328,6985171926 ] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *adamidou@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.naoussa.gr] 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Δθμόςιοσ ςυνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν  Προμικεια Μθχανθμάτων  Ζργου και 
Οχθμάτων  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια  ε νόσ  θ μ ι φ ορτ θ γ οφ   4*2   κ α ι  ε ν όσ  
κ λ ε ι ς τ οφ  τ φ π ου  VAN     γ ι α  τ ισ  α νά γ κε σ   του  Δ ιμο υ Ν άο υς α σ .    

 

 

   CPV 34131000-4. 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *………………………….] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *…2…+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.thessaly.gov.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

* + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
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ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
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οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι 
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 





 

Σελίδα 68 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

*…................................…+ 
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είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................] 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  




