
1 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  Νάουςα 17/5/2021 

ΔΗΜΟΣ ΗΩΙΚΗΣ ΡΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 
 
 

 
Διακιρυξθ 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ  (ΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΝΑΟΥΣΑΣ) 

 
με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενθ αξία 

250.000 Ευρώ χωρίσ ΦΡΑ 
 
 

Αρ.πρωτ. :  7274/17-5-2021 

Αρ.ςυςτ. ΕΣΗΔΗΣ: 132208 
 

 





2 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

Ρεριεχόμενα 

ΔΙΑΚΉΥΞΗ ΓΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ) ...1 

ΡΕΙΕΧΠΜΕΝΑ ............................................................................................................................................................2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 6 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 8 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 9 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ...................................................................................................... 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.......................................................................................................... 11 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ......................................................................................................................................... 11 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .............................................................................................................................. 11 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ............................................................................... 11 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ............................................................................................................................... 11 
2.1.4 Γλϊςςα ........................................................................................................................................................ 12 
2.1.5 Εγγυιςεισ .................................................................................................................................................... 12 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ .......................................................................................... 13 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ................................................................................................................................ 13 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .................................................................................................................................. 14 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ..................................................................................................................................... 14 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ...................................................................... 18 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ........................................................................................... 19 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ........................................................................................................ 19 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ......................................... 19 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων ................................................................................................................... 19 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ...................................................................................................... 19 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν ................................................................................. 19 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  .............................................................................................................................................. 20 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 24 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ..................................................................................................................................... 24 
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  *δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που το κριτιριο τθσ πλζον 
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά βαςίηεται μόνο ςτθν τιμι+φάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί .........................................................................................................................  

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 25 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν............................................................................................................ 25 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν................................................................................................. 25 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ............................................. 27 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ....................................................................................................................................... 27 
2.4.3.2  Τεχνικι προςφορά .............................................................................................................................................. 27 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
 28 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 32 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν .................................................................................................................... 32 





3 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ ..................................................................................... 34 

3.1  ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 34 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν .................................................................................................... 34 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ............................................................................................................................. 34 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 35 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 37 
3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................................. 38 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 40 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................................................... 41 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ) .................................................................................................... 41 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 41 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .............................................................................................................................. 42 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 42 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ........................................................................................................ 43 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 43 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................... 44 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 44 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 45 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 46 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ ............................................................................................................................... 46 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .................................................................................................................................. 47 

6.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 47 
6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 47 
6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΝΑΥΛΩΣΘΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ ΦΟΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ........................... 48 
6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ .................................................................................................... 49 
6.5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ – ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 49 
6.6 ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ...................................................................................................................... 49 
6.7 ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΙΜΘΣ ...................................................................................................................................... 50 
6.8  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ............................................................................................ 50 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ ......................................................................................................................................................... 51 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  .......................................... 51 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ................................................................................................................ 54 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ.................................................................................................................. 68 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  .......................................................................................................................... 73 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ..................................................................................................... 85 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ................................................................................................... 88 
ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. ............................................................................................................................................ 89 
 
 

 





4 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

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   

garagenaoussas@gmail.com 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αδακίδνπ Οιπκπία, Λαπαβίηζαο 

Γηώξγνο,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. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

 β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 Δθμθτρίου Βλάχου 30 - Νάουςα (πρϊθν Ρλατεία Δθμαρχίασ 30) -  πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διακιρυξθ 
και γενικότερα κζματα του διαγωνιςμοφ: Αδαμίδου Ολυμπία, Λαπαβίτςασ Γεϊργιοσ, τθλζφωνο: 
2332350367, 50328. -  πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και γενικότερα επί τεχνικϊν 
κεμάτων: Βοργιατηίδθσ Αλζξανδροσ, τθλζφωνο: 6985171926. 

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

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΙΔΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  , Κωδ. ΣΑΕΡ 0081.  Θ δαπάνθ για τθν εν 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02.64.7131.001 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 
2021 του Φορζα. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. Ζργου : 2019ΕΡ00810080) 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο  ζργο τθσ Ρράξθσ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» 
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν με αρ. 
πρωτ. 2441/06-05-2019 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ηην ηποποποίηζη ππάξηρ με απ.ππωη.6061/12-11-2020  και ζχει λάβει κωδικό MIS 5041785. Θ 
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) Κωδικόσ ΟΡΣ: 5041785 και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ2. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ενόσ πολυμορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που κα φζρει  
υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ. Τα προσ 
προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) : 34114000-9  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ Τεμάχια 
Τιμι χωρίσ ΦΡΑ 

€ 
Σφνολο € 

1 
ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΟΧΘΜΑ ΜΕ 

ΥΔΑΥΛΙΚΟ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΚΕΦΑΛΘ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΘ ΧΟΤΟΚΟΡΘΣ  

1 

250.000,00 250.000,00 

πλνιηθό Πξνεθηηκώκελν Κόζηνο Έξγνπ (ρσξίο ΦΠΑ) 250.000,00 

ΦΠΑ (24%) 60.000,00 

πλνιηθό Πξνεθηηκώκελν Κόζηνο Έξγνπ 310.000,00 

                                                           
1
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

2
 Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 
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Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν όπωσ περιγράφονται ςτθν με αρ.πρωτ. 
889/28-1-2021 ςχετικι τεχνικι περιγραφι του Τμ. Θ/Μ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 310.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 250.000,00 ΦΡΑ : 60.000,00). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δζκα (10) μινεσ με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι - 
Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ι ςε άλλο περιγραφικό ζγγραφο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

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)» 
-του Ν.4782/2021 (Αϋ36/ 09-03-2021) «Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος πςθμιζηικού 

πλαιζίος ηων δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ 
αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία»  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)3, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

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

                                                           
3
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ 
εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ 
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 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” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με αρ. 
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

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

 τθσ με αρ. πρωτ. 2441/ 06-05-2019 (ΑΔΑ ΩΔ0Χ7ΛΛ-ΓΔ), τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Κενρικισ Μακεδονίασ,  Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041785 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι 
Μακεδονία 2014-2020» 

 τθσ με αρ. πρωτ. 6061/12-11-2020 (ΑΔΑ 9ΦΝΗ7ΛΛ-ΘΕΟ), τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Κενρικισ Μακεδονίασ,  Απόφαςθ Τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
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ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041785 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι 
Μακεδονία 2014-2020» 

 τθν με ΑΔΑΜ 20DIAB000015319 ςχετικι διαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν θ οποία δθμοςιεφτθκε   

1/2/2021  με θμερομθνία λιξθσ  16/2/2021. 

 τθν με αρ.πρωτ. 889/28-1-2021 ςχετικι τεχνικι περιγραφι του Τμ. Θ/Μ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 
Διμου Νάουςασ 

 Θ με  αρ.πρωτ. 1728/12-4-2021 ςφμφωνθ γνϊμθ από τθν ΕΥΔ  ΕΡ ΡΚΜ  

 Τθν με αρ. πρωτ.  6825/ 06-10-2020 (ΑΔΑ ΩΤ1ΦΟ1Υ-37Δ)) Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ –Θράκθσ για τθν ζγκριςθ αγοράσ (1) Ρολυμθχανιματοσ φυτοτεχνικισ ςυντιρθςθσ 
ςτο πλαίςιο προγράμματοσ «ΕΣΡΑ Κ.Μ. 2014-2020», από τον Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ, Νομοφ Θμακίασ 

 Τθν με αρικμό 251/2020  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  για τον οριςμό τθσ γνωμοδοτικισ 
επιτροπισ διενζργειασ  και αξιολόγθςθσ ςυμβάςεων. 

 –Τθν με αρ. 235/2020 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ του διμου 
για το ζτοσ 2021.  

 Θ  με αρ Α/Α   211/2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ . 

 Τθν με αρικμό  144/2021 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 ανοικτοφ διαγωνιςμοφ 
. 

 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 17/6/2021 και ϊρα 16:004 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , 
τθν    18/5/2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 16:00 μ.μ.  

                                                           
4
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και 

τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία 
παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των 
άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου 
νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ5  

Ρροκιρυξθ6 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 12/5/2021 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δθμοςιεφτθκε τθν 17/5/2021 με αρικμό 2021/S 094-246521  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 7 

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα 
ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 132208 

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

Σε δφο θμεριςιεσ και ςε μία εβδομαδιαία εφθμερίδα του νομοφ. (Λαόσ, Θμεριςια και Βζροια) 

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). Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ αναρτικθκε και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των 
δθμοτικϊν καταςτθμάτων του Διμου (Δθμαρχείο Νάουςασ – Νάουςα, Κατ/μα Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ – 
Αγγελοχϊρι, Κατ/μα Δ.Ε. Ανκεμιϊν – Κοπανόσ)  

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

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

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

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

                                                           
5
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 

άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
6
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

7
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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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 τουσ8  

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

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

 

                                                           
8
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2021/S 094-246521 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ  21PROC008614048), όπωσ αυτι ζχει 
δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 
δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο9. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

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

                                                           
9
 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. Πταν οι 
πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν10. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)11. 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.
.  

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 και ςτθν 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 γλϊςςα12. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

                                                           
10

 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
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 Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ 
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

12
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
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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.), 

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.13 

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.   

                                                           
13

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιφυλάςςουν για 
τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 
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2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ  2.500,00 
ευρώ14, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό  1% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ άνευ ΦΡΑ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι τριακόςιεσ τριάντα (330) θμζρεσ , άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

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

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

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

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ15  

 

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ16 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

                                                           
          Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72 παρ. 
1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   

15
 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

16
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω 

νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. 
του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ 
και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, να 
κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, 
μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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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. 

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 περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

απόφαςθ.  
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2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, 
εάν θ ανακζτουςα αρχι : 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω 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    

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. 

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 ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 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. 

 

Αν 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.  

Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 

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

αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ 

Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 

υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν 

ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.  

Οι περ. αϋ και βϋ παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ 

του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε 

δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 

διακανονιςμοφ 

 

2.2.3.3  
2.2.3.4. 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. 4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,17  

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

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

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

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

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

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 18 

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. 

2.2.3.5.  

                                                           
17

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. 
(για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  

18
 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, πρβλ. 

υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 

ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
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2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)19 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν 
τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ20  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 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 

                                                           
19

 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
20

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ 
μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  





19 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

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 Υλικοφ21 *ιςχφει, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+.   

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

 Δεν αφορά  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VΙΙ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ22 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.23  

Το ΕΕΕΣ 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 

                                                           
21

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
22

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

23
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

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

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι 
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.24  

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 25 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.426. 

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

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: 

                                                           
24

 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να 
υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο 
εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

25
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
26

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016. 
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 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικών. Σθμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.27 

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

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.228 και 2.2.3.429 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 
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 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, 

που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 
κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

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

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

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
28

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

29
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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υποβάλει Υπεφκυνθ Διλωςθ όςο αφορά τουσ Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ ςτουσ 
οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 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. 

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 Εςόδων30. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ 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 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα 
ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί 
να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

ε)  

                                                           
30 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 
ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.31 

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 2.2.4 
(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 αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. 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. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, 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 

                                                           
31

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, 
κατά περίπτωςθ . 
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εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.32 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

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

βάςει τιμισ.  

                                                           
32

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ 
τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν 
χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα 
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

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

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

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

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

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων 
ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

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

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. 

Εντόσ τριών (3) εργαςίμων θμερών από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
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ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ 
Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ.33 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 
XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VII).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 
Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99
d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_a
df.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

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

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ 

                                                           
 
33

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

../Downloads/www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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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 Ραράρτθμα34 35.  

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιζχει όλα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 8 του 
κεφαλαίου «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» του Ραραρτιματοσ ΙΙ Διακιρυξθσ  (τεχνικά φυλλάδια, 
Υπεφκυνεσ δθλώςεισ, πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, το φφλλο ςυμμόρφωςθσ, κ.λ.π). 
Τόςο οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, όςο και το φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να είναι 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα.    

Υπόδειγμα εντφπου φφλλου ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Ι Ι Ι  τθσ διακιρυξθσ. 
Επιπλζον το Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ κα βρίςκεται αναρτθμζνο (ςε επεξεργάςιμθ μορφι) ςτθν 
περιοχι του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

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

Οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ που κα κατατεκοφν με τθν προςφορά είναι : 

Υπεφκυνθ Διλωςθ  

ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν προςωρινι παραλαβι του πολυμορφικοφ 
/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ και του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα με τθν κεφαλι κλαδζματοσ και τθν 
κεφαλι χορτοκοπισ,  κα προςκομίςει: 

Τοποκετθμζνθ  πλάκα εμπρόςκιασ τοποκζτθςθσ (προςαρμογζασ πλάκα-ςτιριξθσ για εξαρτιματα ι 
παρελκόμενα) ςτο εμπρόσ μζροσ του οχιματοσ όπωσ υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονα ι λεπίδα 
αποχιονιςμοφ   

 Ζνα πλιρεσ εφεδρικό τροχό. 
 Ζνα (1) φορθτό πυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τθν νομοκεςία Κ.Ο.Κ. 
 Ζνα κιβϊτιο Α’ βοθκειϊν πλιρωσ εξοπλιςμζνο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Κ.Ο.Κ. 
 Ζνα τρίγωνο ςτάκμευςθσ. 
 Ζνα τρίγωνο βραδυπορίασ 
 Ζνα ςετ πατάκια για τθν καμπίνα ςτο δάπεδο 
 Ζνα άδιο CD ι Mp3 ι άλλο εξελιγμζνου ςυςτιματοσ ιχου 
 Σφςτθμα θχθτικοφ ςιματοσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ κατά τθ χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ 
Ζνα  φάρο περιςτροφικό ςτθν καμπίνα  
 Μία κικθ αποκικευςθσ εργαλείων που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα απαραίτθτα εργαλεία για 
τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ του οχιματοσ:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΣΟ-

                                                           
34

 Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
35

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει 
των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 
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ΜΕΤΗΣΗΣ ΤΗΤΑ 

1 Γερμανοπολφγωνα (8-32) Σετ 1 

2 Κλειδιά Άλεν Σετ 1 

3 Καςετίνα που κα περιζχει: 

1. Μεγάλθ Καςτάνια ½ 
2. Μικρι Καςτάνια 3/8 
3. Καρυδάκια για  μικρι καςτάνια 4-14 
4. Μακριά Καρυδάκια για  μικρι καςτάνια 6-13 
5. Ρροζκταςθ 
6. Σπαςτό 
7. Καρυδάκια για μεγάλθ καςτάνια 10-22 
8. Μακριά καρυδάκια για μεγάλθ καςτάνια 14-15-17-

19-22 
9. Ρροζκταςθ 
10. Σπαςτό 
11. Μφτεσ 
12. Τορκσ 

Τεμ 1 

4 Κλειδί Γαλλικό  Τεμ 1 

5 Κάβουρεσ (2 Μεγζκθ) Τεμ 2 

6 Κατςαβίδια ίςια Σετ 5 τεμαχίων 1 

7 Σταυροκατςάβιδα Σετ 5 τεμαχίων 1 

8 Βαριοποφλα 2 Kgr Τεμ 1 

9 Ρζνςα Τεμ 1 

10 Κόφτθσ Τεμ 1 

11 Μυτοτςίμπιδο Τεμ 1 

12 Σταυρό ι κλειδί για αλλαγι ελαςτικϊν Τεμ 1 

13 Εργαλειοκικθ Τεμ 1 

14 Γρφλοσ ανφψωςθσ για όχθμα(για αλλαγι ελαςτικϊν) Τεμ 1 

 

Υπεφκυνθ Διλωςθ  

ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν προςωρινι παραλαβι κα προςκομίςει:  

α) Ειδικά πζδιλα εναπόκεςθσ του  υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ όταν 
δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν χριςθ του. 

β) Κατάλλθλο αρκρωτό τθλεςκοπικό (με ςταυροφσ) άξονα ,μετάδοςθσ κίνθςθσ για προςαρμογι ςτο 
εμπρόσ δυναμολιπτθ (PTO) 
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γ) Ειδικι βάςθ αντιςτιριξθσ θ οποία κα ενεργοποιείται υδραυλικά (για αποφυγι ςτρζβλωςθσ ςαςί 
και οριηοντίωςθσ οχιματοσ)  

Υπεφκυνθ Διλωςθ  

ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν προςωρινι παραλαβι κα προςκομίςει:  

Το βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ 
οχιματοσ και του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα τθσ κεφαλισ κλαδζματοσ και τθσ κεφαλισ 
χορτοκοπισ, τεχνικά ςχζδια επιςκευϊν και μθχανολογικϊν – θλεκτρολογικϊν – υδραυλικϊν - 
κυκλωμάτων, κωδικοί βλαβϊν (Workshop Manual and Maintenance Booklet), ςε δφο ςειρζσ, ςτθν 
Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι.  

  To εικονογραφθμζνο βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (κατάλογο) ανταλλακτικϊν (Parts Books) με 
κωδικοφσ ονομαςτικά του εργοςταςίου και φωτογραφίεσ, ομοίωσ ςε δφο ςειρζσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι.   

 Τα εγχειρίδια λειτουργίασ ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (operational manuals) υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα 

Υπεφκυνθ Διλωςθ  

ότι  κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ, με δικζσ του δαπάνεσ και κατάλλθλο 
τεχνικό προςωπικό, να επιδείξει ςε λειτουργία και να εκπαιδεφςει το αντίςτοιχο προςωπικό (ζνα 
τεχνίτθ, ζνα οδθγό,2 άτομα τουλάχιςτον) που κα του υποδείξει ο ΔΘΜΟΣ ςε όλα τα κζματα λειτουργιϊν, 
χειριςμοφ, επιςκευϊν, ρυκμίςεων και περιοδικισ ςυντιρθςθσ (service) του 
πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ και του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα τθσ κεφαλισ 
κλαδζματοσ και τθσ κεφαλισ χορτοκοπισ, που προςφζρει. 

Στθν υπεφκυνθ αυτι διλωςθ ο διαγωνιηόμενοσ κα επιςυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που 
προςφζρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / ζντυπα, αρικμό ατόμων που κα εκπαιδεφςει, τόπο και διάρκεια / 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, κλπ) των ςυντθρθτϊν, κεωρθτικά και πρακτικά, με επίδειξθ επί του οχιματοσ και 
παρελκόμενων. 

Θ εκπαίδευςθ κα γίνει ςτθ Νάουςα ςτον τόπο εργαςίασ (εγκαταςτάςεισ ΔΘΜΟΥ) ι/ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
αναδόχου (κεντρικι αντιπροςωπεία ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι εργοςτάςιο καταςκευισ τθσ 
προμικειασ κλπ), όλα δε τα ζξοδα που κα προκφψουν από τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο. Σθμειϊνεται ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να διαρκζςει λιγότερο από δυο (2) εργάςιμεσ  θμζρεσ. 

Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι : 

1. Εξοικείωςθ με το πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμασ και τον υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα 
τθν κεφαλισ κλαδζματοσ και τθν κεφαλισ χορτοκοπισ / τθν ονοματολογία. 

2. Οδιγθςθ του οχιματοσ. 
3. Στο χειριςμό του οχιματοσ  
4. Στο χειριςμό κάκε παρελκόμενου 

5. Στθν προςαρμογι του κάκε παρελκόμενου επάνω ςτο όχθμα και τθν αφαίρεςθ του από αυτό,  ςτο χϊρο 
ςτάκμευςθσ όταν δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν παραλαβι 

6. Κακθμερινό ζλεγχο. 
7. Ρεριοδικι ςυντιρθςθ. 
8. Συνιςτϊμενα λιπαντικά ςε όχθμα και παρελκόμενα 
9. Διάγνωςθ βλαβϊν ςτουσ υπάρχοντεσ εγκεφάλουσ του οχιματοσ. 
10. Εκπαίδευςθ ςτο θλεκτρικό διάγραμμα 
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11. υκμίςεισ οχιματοσ 
12. φκμιςθσ υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα με κεφαλι κλαδζματοσ και κεφαλι χορτοκοπισ  
13. Ρροετοιμαςία για μακρόχρονθ αποκικευςθ. 

 

Υπεφκυνθ Διλωςθ  

ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ για το χρόνο παράδοςθσ ( 10 μινεσ από τθν υπογραφι 
ςφμβαςθσ) τθσ προμικειασ, ςε ετοιμότθτα  και ςε κατάςταςθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ .Ο ανάδοχοσ κα 
αναλάβει τθ διεκπεραίωςθ και ζξοδα κάκε εργαςίασ ςτο Τελωνείο και κάκε αρμόδια αρχι ϊςτε το υπό 
προμικεια φορτθγό να παραδοκεί ελεφκερα από οποιουςδιποτε φόρουσ και δαςμοφσ, μεταφορά ςτον ωσ 
άνω χϊρο. Θ δε φροντίδα και θ δαπάνθ ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ 
βαραίνει τον Ανάδοχο 

Υπεφκυνθ Διλωςθ  

ότι αναλαμβάνει εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ 
πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμα και τον υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα τθν κεφαλισ κλαδζματοσ 
και τθν κεφαλισ χορτοκοπισ (και όχι ςε επιμζρουσ εξαρτιματα του οχιματοσ) για δυο (2) τουλάχιςτον χρόνια 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. 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. 

Υπεφκυνθ Διλωςθ  

ότι εγγυάται τθν πλιρθ εφοδιαςτικι υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά για διάςτθμα 10 ετϊν από τθν 
παραλαβι του οχιματοσ. Τα ηθτοφμενα  από τον Διμο Νάουςασ ανταλλακτικά κα παραδίδονται εντόσ 15 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ παραγγελία τουσ 

 

 

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

 

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

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

Α. Τιμι 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 

Η τιμι του προσ προμικεια μθχανιματοσ δίνεται ςε ευρώ.  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
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θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 

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 αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν αναφερόμενθ θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

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

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

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

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 
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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, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021.  

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

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του 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 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 36,, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 24 / 6 / 2021 και ώρα 10:30 π.μ. 

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

 

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

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προςφορϊν , θ ανακζτουςα αρχι τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 
και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν 
λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν 
τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου37. 

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. 

                                                           
36

  Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν 
τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 

37
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              

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

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

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

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

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

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων. 

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

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ 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 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 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. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ ανωτζρω ταςςόμενθσ προκεςμίασ (των δζκα (10) θμερϊν), 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 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των 
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

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

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

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα  ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 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 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ  

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

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 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 
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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 δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

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 ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 38. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

                                                           
38

  Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται υποβολι 
υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν 
περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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

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

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

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

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

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά39 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» 
και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν40 

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

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν 
υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
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 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

40
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, 
θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα 
(10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των 
απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.41 

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 
με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

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

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 42 

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

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

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, που κα καλφπτει τθ διαφορά 
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ . Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ 
προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ 
πλθρωμισ). 

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

 

4.1.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ:  

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

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ και πριν τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου και τθν 
επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ο προμθκευτισ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςό 
5.000€. 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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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 
V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν καλι λειτουργία όλων 
των δυνατοτιτων του μθχανιματοσ για διάςτθμα δφο (2) ετών . 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά το πζρασ των είκοςι τεςςάρων  μθνϊν από 
τθν υποβολι τθσ και τθ διαπίςτωςθ από το αρμόδιο τμιμα κατά τθ χριςθ του μθχανιματοσ, τθσ καλισ του 
λειτουργίασ. 

 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

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

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

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

 β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 20 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με τθν 
κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. 
δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν είτε με 
πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του 
μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ 
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν 
θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ43 το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό 
μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ44. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016136, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του 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 

                                                           
43

 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
44

 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
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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 για τθ ν ταξινόμθςθ του οχιματοσ, τθν ζγκριςθ τφπου και οποιαδιποτε άδεια 
απαιτθκεί κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.  

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

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 
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. 
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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), 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. Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του οχιματοσ και των παρελκόμενων μθχανθμάτων, ορίηεται 
ςε δζκα (10) μινεσ.  
Ο χρόνοσ για τθν προςωρινι παραλαβι του οχιματοσ και των παρελκόμενων, δθλαδι για τθν 
παράδοςθ και τον ζλεγχο από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ ςυμμόρφωςθσ των παραδοτζων με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, λιγει ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Το όχθμα 
και τα παρελκόμενα μθχανιματα κα προςκομιςτοφν και κα παραδοκοφν ελεφκερα επί του εδάφουσ, 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ, ςτθ Νάουςα ςτον βιολογικό ςτακμό ςτον χϊρο του ςυνεργείου 
οχθμάτων. Ο χρόνοσ για τθν οριςτικι παραλαβι του οχιματοσ και των παρελκόμενων, δθλαδι για τθν 
ζκδοςθ νόμιμθσ άδειασ κυκλοφορίασ και τθν παραλαβι των πινακίδων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, 
λιγει τζςςερισ (4) μινεσ μετά τθν προςωρινι παραλαβι ι ζωσ εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ χρόνου 
παράδοςθσ των δζκα (10) μθνϊν.   
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που 
το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι του μθχανιματοσ και των παρελκόμενων 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 και το Ραράρτθμα.IV τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ 
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ:  

Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ – Μθχανικι εξζταςθ - 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. 
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

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

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

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

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

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

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

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

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.45 

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

Δεν προβλζπονται  

                                                           
45

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ 
οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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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 

Δεν απαιτοφνται  

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

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. 

Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ όχθμα και παρελκόμενα (και όχι ςε 
επιμζρουσ εξαρτιματα του οχιματοσ και των παρελκόμενων) για δυο (2) τουλάχιςτον χρόνια από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Κατά το παραπάνω χρονικό 
διάςτθμα, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ ο προμθκευτισ κα αντικακιςτά ι κα επιςκευάηει εξαρτιματα ι και 
ολόκλθρο το όχθμα αλλά και των παρελκόμενων μθχανθμάτων, για βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από 
εςφαλμζνο χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ.  

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 
αρχι46 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν 
ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 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 που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

                                                           
46

   Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 





50 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν προβλζπεται  

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. 2.2.3.1 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). 
 

 

 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΑΝΙΚΟΛΑΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 
Θ υπθρεςία πραςίνου για τθν οποία γίνεται θ προμικεια είναι επιφορτιςμζνθ με τθ ςυντιρθςθ πραςίνου ςτο 
δθμοτικό πάρκο (και ςτα πάρκα του διμου) κακϊσ και των πρανϊν του ποταμοφ Αράπιτςα.  
 
ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ρεριγραφι των αναγκών τθσ Α.Α. 
Με τθν προμικεια του απαραίτθτου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ φυτοτεχνικισ ςυντιρθςθσ  , βελτιϊνεται θ 
παροχι εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του πραςίνου.  
Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ  
Θ με αρ. πρωτ. 2441/ 06-05-2019 (ΑΔΑ ΩΔ0Χ7ΛΛ-ΓΔ), τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ 
Κενρικισ Μακεδονίασ,  Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041785 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020», 
κακϊσ και θ με αρ.πρωτ. 6061/12-11-2020 τροποποίθςι τθσ.  
Θ με αρ. πρωτ.  6825/ 06-10-2020 (ΑΔΑ ΩΤ1ΦΟ1Υ-37Δ)) Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ –Θράκθσ για τθν ζγκριςθ αγοράσ (1) Ρολυμθχανιματοσ φυτοτεχνικισ ςυντιρθςθσ ςτο πλαίςιο 
προγράμματοσ «ΕΣΡΑ Κ.Μ. 2014-2020», από τον Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ, Νομοφ Θμακίασ 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο αλαξηήζεθαλ ζην ζύζηεκα ΔΗΓΗ πξνο δηαβνύιεπζε θαη έιαβαλ 

κνλαδηθό θωδηθό 20DIAB000015319 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

Το αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ προμικεια «ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟ/ ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΟΧΘΜΑ ΜΕ 
ΥΔΑΥΛΙΚΟ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΘ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΘ ΧΟΤΟΚΟΡΘΣ»  όπωσ αυτι 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ.  

Τα υπό προμικεια είδθ κα είναι τελείωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ καταςκευισ,  από τα 
τελευταία μοντζλα τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ, αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
θτά αναφζρεται θ  υποχρζωςθ του προμθκευτι  ότι  αναλαμβάνει  τθ διεκπεραίωςθ και ζξοδα κάκε εργαςίασ 
ςτο Τελωνείο και κάκε αρμόδια αρχι ϊςτε το υπό προμικεια φορτθγό να παραδοκεί ελεφκερα από 
οποιουςδιποτε φόρουσ και δαςμοφσ, μεταφορά ςτον ωσ άνω χϊρο. Θ δε φροντίδα και θ δαπάνθ ζκδοςθσ τθσ 
άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ βαραίνει τον Ανάδοχο. 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ 

Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που φζρει υδραυλικό 
επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ, ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ.  
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Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

Ο χρόνοσ για τθν προςωρινι παραλαβι του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που φζρει 
υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ, δθλαδι για τθν 
παράδοςθ και τον ζλεγχο από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ ςυμμόρφωςθσ των παραδοτζων με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, λιγει ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Το όχθμα και τα 
παρελκόμενα μθχανιματα κα προςκομιςτοφν και κα παραδοκοφν ελεφκερα επί του εδάφουσ, ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ, ςτθ Νάουςα ςτον βιολογικό ςτακμό ςτον χϊρο του ςυνεργείου οχθμάτων. Ο 
χρόνοσ για τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, δθλαδι ο χρόνοσ μζχρι και για τθν ζκδοςθ νόμιμθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ και τθν παραλαβι των πινακίδων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, λιγει τζςςερισ (4) μινεσ μετά τθν 
προςωρινι παραλαβι ι ζωσ εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ χρόνου παράδοςθσ των δζκα (10) μθνϊν.  

Υπεργολαβία  

Εάν δθλωκεί από τον ανάδοχο. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ  

Εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ, ςτθ Νάουςα ςτον βιολογικό ςτακμό ςτον χϊρο του ςυνεργείου οχθμάτων 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ 

Το προσ προμικεια όχθμα και τα παρελκόμενα είναι τα κάτωκι με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ να 
περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ:  

ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟ/ ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΟΧΘΜΑ ΜΕ ΥΔΑΥΛΙΚΟ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΘ 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΘ ΧΟΤΟΚΟΡΘΣ  

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται με δικζσ του δαπάνεσ και κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό, να επιδείξει ςε 
λειτουργία και να εκπαιδεφςει το αντίςτοιχο προςωπικό (ζνα τεχνίτθ, ζνα οδθγό,2 άτομα τουλάχιςτον) 
που κα του υποδείξει ο ΔΘΜΟΣ ςε όλα τα κζματα λειτουργιϊν, χειριςμοφ, επιςκευϊν, ρυκμίςεων και 
περιοδικισ ςυντιρθςθσ (service) του οχιματοσ και των παρελκόμενων που προςφζρει. 

Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ  

Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμα  
που φζρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι για δυο (2) 
τουλάχιςτον χρόνια από τθν θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. 
Κατά το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ ο προμθκευτισ κα αντικακιςτά ι κα 
επιςκευάηει εξαρτιματα ι και ολόκλθρο το όχθμα αλλά και τα εξαρτιματα, για βλάβθ ι φκορά που δεν 
προζρχεται από εςφαλμζνο χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ.  

Ρροαιρζςεισ  

Δεν υπάρχουν  

Ραρατάςεισ  

Δεν υπάρχει δυνατότθτα παράταςθσ .  

Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ  

Δεν προβλζπεται  

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο  ζργο τθσ Ρράξθσ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» 
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ 
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Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 2441/06-05-2019 τθσ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηην με αρ. πρωτ. 6061/12-11-2020 (ΑΔΑ 9ΦΝΗ7ΛΛ-ΘΕΟ)  και ζχει λάβει 
κωδικό MIS 5041785. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) Κωδικόσ ΟΡΣ: 5041785 (Κωδ. Απόφαςθσ:7084) και από εκνικοφσ πόρουσ 
μζςω του ΡΔΕδφςεων (αρικ. ενάρικ. Ζργου : 2019ΕΡ00810080) 

 

Εκτιμώμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρώ, χωρίσ ΦΡΑ  :  250.000,00€., Φ.Ρ.Α. 24% ιτοι 60.000,00€ Σφνολο 
ςφμβαςθσ 310.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.) 
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Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΩΙΚΗΣ ΡΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                            Νάουςα 28-01-2021  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ                                                         Αρ.Ρρωτ.  889 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ - ΣΥΝΕΓΕΙΟ     
      

ΜΕΛΕΤΗ με ΘΕΜΑ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ  (ΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ) 

 

     ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 250.000,00  € άνες Φ.Π.Α. (310.000,00€ με Φ.Π.Α.)  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηδηθνύ ηέινπο ηαμηλόκεζεο- εμόδωλ γηα έθδνζε πηλάθωλ & άδεηαο θπθινθνξίαο (ηα 

νπνία δελ ππόθεηληαη ζε Φ.Π.Α.), θαζώο θαη πάζεο θύζεωο λόκηκωλ θόξωλ θαη θξαηήζεωλ.  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ Τεμάχια 
Τιμι χωρίσ ΦΡΑ 

€ 
Σφνολο € 

1 
ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΟΧΘΜΑ ΜΕ 

ΥΔΑΥΛΙΚΟ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΚΕΦΑΛΘ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΘ ΧΟΤΟΚΟΡΘΣ 

1 

250.000,00 250.000,00 

Συνολικό Ρροεκτιμώμενο Κόςτοσ Ζργου (χωρίσ ΦΡΑ) 250.000,00 

ΦΡΑ (24%) 60.000,00 

Συνολικό Ρροεκτιμώμενο Κόςτοσ Ζργου 310.000,00 

 

Υπημαηοδόηηζη: Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020» ΔΠΑ 2014-2020 

ΚΩΓ.ΠΡΑΞΗ/ΜΙS (ΟΠ) 5041785 

Κ.Α.:02.64.7131.001 
 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Αντικείμενο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων του Διμου Νάουςασ (ςφμφωνα με τθν 
Ελλθνικι Νομοκεςία, τισ Ευρωπαϊκζσ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ, τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ κ.λ.π.), οι οποίεσ 
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τουσ Διαγωνιηόμενουσ (Ρροςφζροντεσ) για τον ςχεδιαςμό και τθν ςφνταξθ των 
προςφορϊν τουσ.  
Σα ςπό ππομήθεια είδη θα είναι ηελείωρ καινούπγια, αμεηασείπιζηα, ππόζθαηηρ καηαζκεςήρ,  από ηα ηελεςηαία 
μονηέλα ηηρ ανηίζηοισηρ ζειπάρ, αναγνωπιζμένος καηαζκεςαζηικού οίκος ζηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό.  
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα προσ προμικεια είδθ και όπου χρθςιμοποιοφνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με ποινι 
αποκλειςμοφ», «τουλάχιςτον» κεωροφνται απαράβατοι όροι και οποιαδιποτε απόκλιςθ κακιςτά απορριπτζα τθν 
προςφορά. 

Οι απαραίτθτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ των μθχανθμάτων, οι απαιτιςεισ τθσ 
Ανακετοφςασ Αρχισ και προχποκζςεισ που πρζπει να τθροφν όλοι οι Διαγωνιηόμενοι είναι οι ακόλουκεσ:  
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   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΔΑΥΛΙΚΟ 
ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΤΟΚΟΡΗΣ 

CPV 34114000-9 _(ΟΧΗΜΑ) 

 

1. ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Το όχθμα κα είναι καινοφργιο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ δζκα (10) μινεσ και 
κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν αςφαλι μεταφορά δυο (2) ατόμων (ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ). Θα 
είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Νομοκεςία.  

1.2 ΤΥΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

Πχθμα με μoνι καμπίνα (θ ςτάνταρ βαςικι ζκδοςθ καμπίνασ) ,τφπου 4Χ4 με καρότςα ανοικτι ανατρεπόμενθ , 
τριϊν ςθμείων εκφόρτωςθσ.  

1.3 ΚΙΝΗΤΗΑΣ 

Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι πετρελαιοκίνθτοσ τφπου DIESEL τετράχρονοσ, τουλάχιςτον εξακφλινδροσ, 
υδρόψυκτοσ, κυλινδριςμοφ τουλάχιςτον 7500cc ζωσ και 8500cc ,  θ ονομαςτικι ιςχφσ του οποίου πρζπει να 
υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του οχιματοσ. Ρρζπει να διακζτει ςφςτθμα υπερπλιρωςθσ turbo και 
ενδιάμεςθσ ψφξθσ intercooler και οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα προθγμζνθσ τεχνολογίασ που αφορά τον ζλεγχο 
και τθ λειτουργία του κινθτιρα. Ρρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
τουλάχιςτον ΕURO 6 και πάντα  απολφτωσ ςφμφωνοσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλάδοσ κατά τθν 
θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. Θ ιπποδφναμθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον κατά DIN 260 Θ (193KW). Ακόμα, 
πρζπει να ζχει ςφςτθμα απευκείασ ζκχυςθσ ,ι ςφςτθμα εγχφςεωσ με αυλό ι άλλου εξελιγμζνου ςυςτιματοσ 
ψεκαςμοφ καφςιμου με δυνατότθτα εφκολθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ. Στο ςφςτθμα καφςιμου υποχρεωτικά 
κα πρζπει να υπάρχει προςκετό φίλτρο καφςιμου με νεροπαγίδα .Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ τεχνικών 
φφλλων του οχιματοσ (prospect-specification). Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ  καυςίμου κα είναι το ελάχιςτο  
240 lt. 

1.4 ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΜΡΙΝΑ -ΡΛΑΙΣΙΟ  

 Θ καμπίνα κα είναι τφπου μoνι καμπίνα (θ ςτάνταρ βαςικι ζκδοςθ καμπίνασ) με ποινι αποκλειςμοφ (όχι 
διπλι). Το θλεκτρικό ςφςτθμα του οχιματοσ κα είναι 24V. Θ καμπίνα πρζπει να προςφζρει μεγάλθ ορατότθτα 
και κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από ςυνκετικό υλικό ανακλινοφμενθ , με υδραυλικό ςφςτθμα 
ανάκλιςθσ  . Θα είναι το πλαίςιο διαξονικό (4Χ4),  Επίςθσ με ποινι αποκλειςμοφ το μεταξόνιο πρζπει να είναι 
εντόσ των παρακάτω τιμϊν (3500mm ζωσ και 3700mm) .Ο τφποσ άμαξασ υποχρεωτικά κα είναι ανοικτό 
ανατρεπόμενο τριϊν ςθμείων εκφόρτωςθσ . Το ςυνολικό μικοσ του οχιματοσ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο 
από 6100mm και το μζγιςτο πλάτοσ να μθν υπερβαίνει τα 2300mm. Θα εκτιμθκεί θ όςο το δυνατόν μικρότερθ 
διάμετροσ ςτροφισ.  Το πλαίςιο, οι άξονεσ και οι τροχοί κα είναι κατάλλθλοι για υπερφορτϊςεισ μζχρι και 20% 
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του επιτρεπόμενου μικτοφ φορτίου. Το πλαίςιο του οχιματοσ, τουλάχιςτον κατά το χρόνο εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να παρουςιάςει οποιοδιποτε ριγμα ι ςτρζβλωςθ (ακόμα 
και για φορτία μεγαλφτερα του μζγιςτου επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί τζτοιο 
ελάττωμα, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ αντίρρθςθ να παραλάβει το αυτοκίνθτο, να προβεί ςε 
επιςτθμονικά παραδεκτι επιςκευι του πλαιςίου (ι αν αυτό είναι αδφνατον, να αντικαταςτιςει το πλαίςιο ι 
μζροσ αυτοφ με περιςςότερθ ενιςχυμζνθ καταςκευι), και να το παραδϊςει μζςα ςε δφο εβδομάδεσ το 
αργότερο ςτο Διμο. 

Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ και ςτιβαρισ καταςκευισ, με ενιαίο χϊρο του καλάμου επιβατϊν, με καλι 
μόνωςθ ιχου και κερμότθτασ. Θ καμπίνα πρζπει να ζχει, δυο κφριεσ πόρτεσ για τον οδθγό και  ςυνοδθγό. Το 
όχθμα να είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ που κα 
εξαςφαλίηουν τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του. Το όχθμα να 
διακζτει : ςτροφόμετρο, ταχφμετρο, δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου, όργανο κερμοκραςίασ νεροφ ,υπολογιςτι 
ταξιδιοφ (προαιρετικό), θχθτικά όργανα (κόρνα), ενδεικτικι λυχνία ι αμπερόμετρο ελλιποφσ φόρτιςθσ του 
ςυςςωρευτι, ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ, δφο (2) αλεξιλια, προςκζφαλα .άδιο CD ι Mp3 ι 
άλλο εξελιγμζνου ςυςτιματοσ ιχου ,δφο (2) τουλάχιςτον θχεία, προςτατευτικοί τάπθτεσ, ςτο δάπεδο του 
καλάμου (πατάκια) ,ηεφγοσ θλεκτροκίνθτων υαλοκακαριςτιρων, δφο (2) ταχυτιτων ςυνεχοφσ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον και μίασ (1) διακοπτόμενθσ και ςφςτθμα πλφςθσ αλεξινεμου με νερό εμπρόσ, υποχρεωτικά ςτο 
πίςω μζροσ τθσ καμπίνασ τηάμι, και κακρζπτεσ (κάτοπτρα) δφο (2) εξωτερικά ,και οριηόντιων πάνω από τθσ 
πόρτεσ. Το κάκιςμα οδθγοφ και ςυνοδθγοφ πρζπει να είναι ρυκμιηόμενα με ανάρτθςθ. Να διακζτει επίςθσ 
ρευματοδότθ ιςχφοσ 12V ςτο χϊρο καμπίνασ  . Επίςθσ  κα φζρει θχθτικό ςιμα ςυνεχοφσ λειτουργίασ κατά τθ 
χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ . Το όχθμα κα διακζτει εμπρόσ κατάλλθλο ςφςτθμα για ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ του. Θ καμπίνα υποχρεωτικά πρζπει να ζχει υδραυλικό ςφςτθμα ανάκλιςθσ  

1.5 ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Θα υπάρχουν όλα τα φϊτα, φωτεινοί δείκτεσ κατεφκυνςθσ (φλασ) και αντανακλαςτιρεσ που προβλζπονται 
ςτον ΚΟΚ. Επίςθσ υποχρεωτικά κα υπάρχει ηεφγοσ φϊτων εμπρόσ ςε πιο ψθλό ςθμείο επάνω ςτθν καμπίνα 
ςτθν περίπτωςθ που κα ζχει προςαρμοςμζνθ λεπίδα αποχιονιςμοφ (μελλοντικι χριςθ) ι άλλο παρελκόμενο 
εξάρτθμα, και πίςω κα υπάρχει ζνα ι δυο φϊτα ομίχλθσ. Τα φϊτα οπιςκοπορείασ  κα λειτουργοφν αυτόματα 
κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ όπιςκεν. Στθν οροφι τθσ καμπίνασ ι κοντά ςτο άνω φψοσ τθσ κα υπάρχει 
περιςτροφικόσ φάροσ . 

1.6 ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Στον εςωτερικό κάλαμο του οχιματοσ κα υπάρχει ζνα (1) ι δφο (2) φωτιςτικά που κα ανάβουν και ςτθν 
περίπτωςθ που δεν ζχει αςφαλίςει κάποια από τισ πόρτεσ.  

1.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα θλεκτρικοφ χειρόγκαηου εντόσ τθσ καμπίνασ και ςτακεροποιθτι 
ταχφτθτασ (αυτόματο πιλότο ταχφτθτασ) 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ ABS   4 -κάναλο 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα κλιματιςμοφ A/C, ι control climate 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα υποβοικθςθσ φρζνων –μθχανόφρενο 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα με οκόνθ πλθροφοριϊν-ςφςτθμα διάγνωςθσ από τα θλεκτρικά 
εξαρτιματα του οχιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ βλαβϊν και ςυντιρθςθσ ςτα ελλθνικά ζτςι 
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ϊςτε να μπορεί να γίνετε άμεςα κατανοθτό από το χείριςτθ οι οποίεσ βλάβεσ προκφψουν, για τθν αποφυγι 
τυχϊν παρερμθνείασ βλαβϊν ,ςυντιρθςθσ και διάγνωςθσ 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα χειριςτθρίου τφπου JOYSTICK και να βρίςκεται εντόσ τθσ καμπίνασ  με 
προοδευτικι λειτουργία για τθν μζγιςτθ ευκολία προσ τον χειριςτι 

1.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 Το ςφςτθμα διεφκυνςθσ  του οχιματοσ κα είναι τφπου υδραυλικοφ με ατζρμονα. Το τιμόνι (βολάν)κα είναι 
αριςτερισ διάταξθσ και υποχρεωτικά να ζχει τθν δυνατότθτα με το κατάλλθλο εργοςταςιακό μθχανιςμό να 
μετακινθκεί και ςτθν δεξιά διάταξθ μαηί με τα όργανα ζλεγχου και τα κάτω πεντάλ φρζνου, γκαηιοφ κτλ.  

1.9 ΚΑΟΤΣΑ 

To όχθμα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με κιβωτάμαξα με δυνατότθτα ανατροπισ προσ τρεισ πλευρζσ. Τα 
πλαϊνά τθσ κιβωτάμαξασ πρζπει να είναι προςκαφαιροφμενα αλουμινίου και το πάτωμα  από φφλλο χάλυβα 
και να υπάρχουν επάνω ςτο πάτωμα και ςθμεία ςτερζωςθσ παρελκόμενων. 

Θ ανατροπι τθσ λεκάνθσ κα γίνεται ςε τρεισ πλευρζσ και κα επιτυγχάνεται με ζνα ςφςτθμα, το οποίο κα 
λειτουργεί με ζνα υδραυλικό κφλινδρο (τθλεςκοπικοφ τφπου με ςφαιρικι κατάλθξθ και τισ ανάλογεσ 
προεκτάςεισ). Στο κάτω μζροσ τθσ λεκάνθσ φόρτωςθσ κα είναι τοποκετθμζνεσ ειδικζσ υποδοχζσ, με κοίλεσ ζδρεσ 
ι παρόμοιου τφπου, οι οποίεσ εδράηονται πάνω ςτισ αντίςτοιχεσ βάςεισ με ςφαιρικζσ καταλιξεισ ι παρόμοιου 
τφπου, που υπάρχουν επάνω ςτο υποπλαίςιο ςτα αντίςτοιχα ςθμεία. Οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ τθσ καρότςασ 
κα είναι πλάτοσ περίπου 2050 mm +/-5%, μικοσ περίπου από 2900 mm +/-5%, και κα φζρει παραπζτα φψουσ 
400 mm+/-3%,  και κα είναι ςφμφωνα με τον ΚΟΚ. 

1.10 ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΚΟΙΑΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Το όχθμα κα ζχει υποςτεί αντιςκοριακι προςταςία. Θ τελικι βαφι (εςωτερικι – εξωτερικι) κα είναι 
ομοιόμορφθ και επιμελθμζνθ. Το χρϊμα του οχιματοσ κα το του υποδείξει θ υπθρεςία κατά  τθν υπογραφι 
τθσ ςχετικισ ςυμβάςεωσ μετά από τισ προτάςεισ (δειγματολόγιο) του προμθκευτοφ 

Το όχθμα κα πρζπει να φζρει χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του Διμου Νάουςασ, ςτα ςθμεία του οχιματοσ που κα 
το υποδείξει θ υπθρεςία.. Στο πίςω μζροσ κα φζρουν υποχρεωτικά αυτοκόλλθτθ ταινία ανακλαςτικι τφπου 
ηζβρα 3Μ φάρδοσ 10cm , επίςθσ και ςτισ εμπρόσ γωνίεσ του οχιματοσ ανακλαςτικι τφπου ηζβρα 3Μ με το 
κατάλλθλο προςαρμοςμζνο μζγεκοσ ςτα επιμζρουσ ςθμεία 

1.11 ΤΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Τα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνα από χάλυβα μεγάλθσ αντοχισ . Τα επίςωτρα (ελαςτικά) κα είναι 
ακτινικοφ τφπου (Radial), καινοφργια και όχι από αναγόμωςθ , πρόςφατθσ καταςκευισ (όχι μεγαλφτερθσ του 
ζτουσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου παράδοςθσ του οχιματοσ) . Τα επίςωτρα (ελαςτικά) 
κα ζχουν το μζγιςτο πλάτοσ πζλματοσ, ϊςτε να μποροφν να τοποκετθκοφν ςτισ τυποποιθμζνεσ ηάντεσ και κα 
είναι χωρίσ αεροκαλάμουσ (TUBELESS). Τα πζλματα των επιςϊτρων να είναι κατάλλθλα για κίνθςθ των 
οχιματοσ τόςο ςε οδικό δίκτυο όςο και ςε αγροτικοφσ δρόμουσ αλλά κυρίωσ ςε χιόνι και βουνό. Τα ελαςτικά 
κα πρζπει να ενδείκνυται για το ςυγκεκριμζνο όχθμα τθσ προμικειασ .Οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν και ο 
τφποσ των ηαντϊν κα δθλωκοφν ςτθν προςφορά .Υποχρεωτικά μονοί τροχοί ςε όλουσ τουσ άξονεσ . Θα πρζπει 
να παραδοκεί εκτόσ των κυρίωσ ελαςτικϊν και πλιρεσ εφεδρικόσ τροχόσ 

1.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ4 

Το κιβϊτιο ταχυτιτων υποχρεωτικά κα πρζπει να διακζτει τρεισ υποδιαιρζςεισ α) κανονικισ πορείασ, 
β)εργαςίασ ,και γ) πολλι αργι ερποφςθσ (χελϊνασ) 
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Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ πρζπει να ζχει θλεκτροπνευματικό και πλιρεσ ςυγχρονιςμζνο τόςο ςτθν 
εμπροςκοπορεία αλλά και τόςο ςτθν οπιςκοπορεία για τθν μζγιςτθ ευκολία του χείριςτθ. Θ επιλογι των 
ταχυτιτων και θ επιλογι τθσ κατεφκυνςθσ κίνθςθσ πρζπει να γίνεται από χειρομοχλό ςτο τιμόνι προκειμζνου 
να είναι ευκολότεροσ ο χειριςμόσ. Το πλιρεσ ςυγχρονιςμζνο κιβϊτιο ταχυτιτων κα ζχει οκτϊ (8) τουλάχιςτον 
ταχφτθτεσ  εμπροςκοπορείασ και ζξι (6) τουλάχιςτον ταχφτθτεσ οπιςκοπορείασ ςε περίπου ανάλογο φάςμα. Θ 
μζγιςτθ ταχφτθτα δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 82 km/h 

Ο ςυμπλζκτθσ πρζπει να είναι ιςχυρισ καταςκευισ μονοφ ξθροφ τφπου χωρίσ αμίαντο. 

Το όχθμα πρζπει να ζχει μόνιμθ κίνθςθ και ςτουσ 4 τροχοφσ (4X4) με δυνατότθτα κλειδϊςεωσ των διαφορικϊν. 
Θ ςφμπλεξθ και αποςφμπλεξθ τθσ κλείδωςθσ των διαφορικϊν πρζπει να γίνεται ανεξάρτθτα εν κινιςει ςε 
οποιαδιποτε ταχφτθτα από τον κάλαμο του οδθγοφ. 

Οι άξονεσ του εμπρόσ και πίςω διαφορικοφ να είναι καταςκευαςμζνοι με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να αφινουν 
μζγιςτο δυνατό ελεφκερο φψοσ από το ζδαφοσ τουλάχιςτον 350mm. Επίςθσ το κζντρο βάρουσ του οχιματοσ  
πρζπει να βρίςκεται όςο το δυνατόν χαμθλότερα ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται μζγιςτθ δυνατότθτα αναρρίχθςθσ 
( περίπου 80% ) και πλάγια κίνθςθ περίπου 30 μοίρεσ.  Θ γωνία προςζγγιςθσ και θ γωνία αποχϊρθςθσ πρζπει 
να είναι περίπου 25 και 40 μοίρεσ αντίςτοιχα. 

Και οι δφο άξονεσ πρζπει να είναι του αυτοφ τφπου και ικανότθτασ ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγάλθ 
δυνατότθτα φόρτιςθσ και ςτον εμπρόςκιο άξονα για να είναι δυνατι και εφκολθ θ χριςθ εξαρτιςεων και ςτο 
εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ. Θ μζγιςτθ ικανότθτα φόρτιςθσ των αξόνων πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6500 
kg για τον εμπρόσ άξονα και 7500 kg για τον οπίςκιο άξονα.  

1.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΔΗΣΗΣ  

 Το όχθμα κα ζχει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ ABS ι πιο νζο εξελιγμζνο ςφςτθμα, κα φζρει διςκόφρενα  
ςτουσ εμπρόσ και πίςω τροχοφσ  με αυτόματθ ρφκμιςθ φκοράσ,  με ςφςτθμα ενθμζρωςθσ του χριςτθ για τθν 
αναγκαιότθτα αντικατάςταςθσ των υλικϊν τριβισ, που κα είναι φιλικά προσ το περιβάλλον. Θ πζδθ 
ςτάκμευςθσ (χειρόφρενο) μθχανικοφ ι άλλου πιο εξελιγμζνου τφπου κα εφαρμόηει ςτουσ πίςω τροχοφσ. Τα 

ςφςτθμα πζδθςθσ κα καλφπτει πλιρωσ τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και τον ιςχφοντα ΚΟΚ. Στο κφκλωμα 
ςυμπιεςμζνου αζροσ κα πρζπει να υπάρχει αφυγραντιρασ αζροσ (ξθραντιρασ) 

1.14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ   

 Θ ανάρτθςθ του οχιματοσ κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και ςτιβαρισ καταςκευισ βαρζωσ τφπου, ϊςτε το 
όχθμα να μπορεί να κινείται και ςε εκτόσ δρόμουσ. Θ ανάρτθςθ κα περιλαμβάνει ελικοειδι ελατιρια και 
υδραυλικοφσ τθλεςκοπικοφσ αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ, ράβδο ςτακεροποίθςθσ 
και ςτουσ δυο άξονεσ. 

1.15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ 

α) Για τθν λειτουργία των παρελκόμενων το όχθμα πρζπει να διακζτει εμπρόςκιο  δυναμολιπτθ 160KW 
περίπου, με θλεκτρικι ςφμπλεξθ και δυνατότθτα επιλογισ ςτροφϊν (540 / 1000). Για τθν αποφυγι απωλειϊν 
ιςχφοσ ο δυναμολιπτθσ πρζπει να παίρνει κίνθςθ απ’ ευκείασ από τον κινθτιρα.  

β) Το υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να διακζτει ικανό αρικμό κυκλωμάτων (τουλάχιςτον 2 ανεξάρτθτα) ζτςι ϊςτε 
να κινεί τουλάχιςτον διάφορα  παρελκόμενα (υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονασ κ.λ.π.) ςυγχρόνωσ. Το 
πρϊτο κφκλωμα ( I ) να μπορεί να ελζγχει τουλάχιςτον 8 παροχζσ για λιψθ υδραυλικισ πίεςθσ , με πίεςθ 
ςυςτιματοσ 200 bar (32 l/min) περίπου , ςε 4 βαλβίδεσ διπλισ λειτουργίασ ι υδραυλικοφσ κινθτιρεσ ςτα 
χαμθλότερα επίπεδα απόδοςθσ . Πταν ςυνδυάηεται με το δεφτερο κφκλωμα ( ΙΙ ) (32 ςυν 55 l/min), παρζχει 





59 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

ςυνολικά τθν κατάλλθλθ  ιςχφ άνω των 34 KW περίπου με πίεςθ άνω 235 bar περίπου. Για τθν εφκολθ 
λειτουργία των παρελκόμενων το χειριςτιριο πρζπει να βρίςκεται εντόσ τθσ καμπίνασ και να είναι τφπου 
JOYSTICK με προοδευτικι λειτουργία για τθν μζγιςτθ ευκολία προσ τον χειριςτι. Για τθν ςτιριξθ των 
παρελκόμενων πρζπει να υπάρχουν ςθμεία ςτιριξθσ ςτο εμπρόσ, πίςω και ςτθν μζςθ κατά DIN. το υδραυλικό 
ςφςτθμα υποχρεωτικά κα πρζπει να ζχει ςφςτθμα ψφξθσ λαδιοφ με ψυγείο και ανεμιςτιρα   

1.16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ ΚΑΙ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ .  

Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο με τον παρακάτω βοθκθτικό εξοπλιςμό : 

 Τοποκετθμζνθ  πλάκα εμπρόςκιασ τοποκζτθςθσ παρελκόμενων (προςαρμογζασ πλάκα-ςτιριξθσ για 
παρελκόμενα ςτο εμπρόσ μζροσ του οχιματοσ όπωσ λεπίδα αποχιονιςμοφ και υδραυλικοφ κλαδευτικοφ 
βραχίονα)  

 Ζνα πλιρεσ εφεδρικό τροχό. 
 Ζνα (1) φορθτό πυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τθν νομοκεςία Κ.Ο.Κ. 
 Ζνα κιβϊτιο Α’ βοθκειϊν πλιρωσ εξοπλιςμζνο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Κ.Ο.Κ. 
 Ζνα τρίγωνο ςτάκμευςθσ. 
 Ζνα τρίγωνο βραδυπορίασ 
 Ζνα ςετ πατάκια για τθν καμπίνα ςτο δάπεδο 
 Ζνα άδιο CD ι Mp3 ι άλλο εξελιγμζνου ςυςτιματοσ ιχου 
 Σφςτθμα θχθτικοφ ςιματοσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ κατά τθ χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ 
Ζνα  φάρο περιςτροφικό ςτθν καμπίνα 
Μία κικθ αποκικευςθσ εργαλείων που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα απαραίτθτα εργαλεία για 
τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ του οχιματοσ:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

1 Γερμανοπολφγωνα (8-32) Σετ 1 

2 Κλειδιά Άλεν Σετ 1 

3 Καςετίνα που κα περιζχει: 

1. Μεγάλθ Καςτάνια ½ 
2. Μικρι Καςτάνια 3/8 
3. Καρυδάκια για  μικρι καςτάνια 4-14 
4. Μακριά Καρυδάκια για  μικρι καςτάνια 6-13 
5. Ρροζκταςθ 
6. Σπαςτό 
7. Καρυδάκια για μεγάλθ καςτάνια 10-22 
8. Μακριά καρυδάκια για μεγάλθ καςτάνια 14-15-17-

19-22 
9. Ρροζκταςθ 
10. Σπαςτό 
11. Μφτεσ 
12. Τορκσ 

Τεμ 1 

4 Κλειδί Γαλλικό  Τεμ 1 
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5 Κάβουρεσ (2 Μεγζκθ) Τεμ 2 

6 Κατςαβίδια ίςια Σετ 5 τεμαχίων 1 

7 Σταυροκατςάβιδα Σετ 5 τεμαχίων 1 

8 Βαριοποφλα 2 Kgr Τεμ 1 

9 Ρζνςα Τεμ 1 

10 Κόφτθσ Τεμ 1 

11 Μυτοτςίμπιδο Τεμ 1 

12 Σταυρό ι κλειδί για αλλαγι ελαςτικϊν Τεμ 1 

13 Εργαλειοκικθ Τεμ 1 

14 Γρφλοσ ανφψωςθσ για όχθμα(για αλλαγι ελαςτικϊν) Τεμ 1 

 

 Το βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του οχιματοσ, τεχνικά ςχζδια επιςκευϊν 
και μθχανολογικϊν – θλεκτρολογικϊν – υδραυλικϊν - κυκλωμάτων, κωδικοί βλαβϊν (Workshop Manual 
and Maintenance Booklet), ςε δφο ςειρζσ, ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι.  

 To εικονογραφθμζνο βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (κατάλογο) ανταλλακτικϊν (Parts Books) με 
κωδικοφσ ονομαςτικά του εργοςταςίου και φωτογραφίεσ, ομοίωσ ςε δφο ςειρζσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι.   

 Τα εγχειρίδια λειτουργίασ ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (operational manuals) υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν παραλαβι κα προςκομίςει 
τα αναφερόμενα τθσ περίπτωςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΔΑΥΛΙΚΟ 
ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΤΟΚΟΡΗΣ 

CPV 34921000-9 (ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ)  

 

2. ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΤΟΚΟΡΗΣ  (ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ) 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Το Μθχάνθμα του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα κα είναι καινοφργιο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 
καταςκευαςμζνο τουσ τελευταίουσ δζκα (10) μινεσ . Να ζχει κατάλλθλο ςχεδιαςμό για μεγαλφτερθ 
βελτιςτοποιθμζνθ απόδοςθ, να εξαςφαλίηει τζλεια ςυμβατότθτα μεταξφ υδραυλικοφ βραχίονα και οχιματοσ. 
Ο υδραυλικόσ βραχίονασ υποχρεωτικά προορίηεται για το όχθμα τθσ παροφςθσ προμικειασ 

Ο υδραυλικόσ βραχίονασ πρζπει να ζχει απόλυτθ ςυμβατότθτα με το όχθμα το προςφερόμενο ,ςτθν 
τοποκζτθςθ επάνω ςε αυτό , ςτο υδραυλικό ςφςτθμα του οχιματοσ , και ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα του, και ςτθν 
λειτουργία του. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να ενδείκνυται  τον προςφερόμενο υδραυλικό βραχίονα για το 
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ςυγκεκριμζνο τφπο οχιματοσ .Ο υδραυλικόσ βραχίονασ απαραιτιτωσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO9001,κακϊσ και ςιματοσ αςφάλειασ CE 

Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ τεχνικών φφλλων του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα  (prospect-
specification) 

2.2 ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ ΒΑΧΙΟΝΑ  

O υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονασ πρζπει να  προςαρμόηεται γριγορα απλά και με αςφάλεια ςτα 
διατικζμενα από το όχθμα  ςθμεία ςφνδεςθσ .ςτο εμπρόσ μζροσ του. 

Πλεσ οι κινιςεισ του βραχίονα πρζπει να γίνονται χωρίσ βθματιςμοφσ από ανεξάρτθτο θλεκτρουδραυλικό 
χειριςτιριο (τφπου JOYSTICK) το οποίο τοποκετείται ςτθν καμπίνα του οχιματοσ . 

Οι  περιοχζσ εργαςίασ του βραχίονα είναι: 

Δεξιά και αριςτερά  από το όχθμα ςε μικοσ τουλάχιςτον 5 μζτρα από το κζντρο του οχιματοσ ( με κεφαλι 
χορτοκοπισ)μπροςτά από το όχθμα. O βραχίονασ πρζπει να ζχει  τθν  δυνατότθτα μετατόπιςθσ (υδραυλικά) 
του  κατά 1.6m, πάνω ςε ράγεσ, κατά το πλάτοσ του οχιματοσ. Για τθν αποφυγι ηθμιϊν από τυχόν 
πρόςκρουςθ, ο βραχίονασ πρζπει να  διακζτει αςφαλιςτικι διάταξθ (μθχανικι & υδραυλικι). Για τθν 
ευκολότερθ λειτουργία του βραχίονα, ο βραχίονασ πρζπει να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα προςαρμογισ ςτθν 
μορφολογία του εδάφουσ ( FLOATING DEVICE). Θ ενεργοποίθςθ του FLOATING CONTROL SYSTEM πρζπει να 
γίνεται με μπουτόν από τθν κονςόλα χειριςμοφ και ςε περιπτϊςεισ που δεν απαιτείται τζτοια λειτουργία (π.χ 
κλάδεμα), να μπορεί να  απενεργοποιείται. Ο βραχίονασ κα πρζπει να διακζτει ειδικι βάςθ αντιςτιριξθσ θ 
οποία κα ενεργοποιείται υδραυλικά. Υποχρεωτικά κα υπάρχει ςυςκευι αςφάλιςθσ εμπρόςκιου άξονα για να 
αποτρζψει το όχθμα από ςτρζβλωςθ του πλαιςίου (απόκλιςθ μονισ όψθσ)όταν ο βραχίονασ είναι ςε κζςθ 
κοπισ, ενεργοποιείται μζςω ενόσ αυτόματου μθχανιςμοφ ι διακόπτθ εναλλαγισ από τθν καμπίνα χειριςτι. Στο 
άκρο του βραχίονα πρζπει να  υπάρχει υποδοχι κεφαλϊν εργαςίασ ταχείασ ςφμπλεξθσ και αποςφμπλεξθσ. Για 
τθν εναπόκεςθ του παρελκόμενου, ο βραχίονασ πρζπει να  διακζτει δυο βάςεισ (ποδαρικά) Ο υδραυλικόσ 
επεκτεινόμενοσ βραχίονασ είναι προδιατεκειμζνοσ να δζχεται και άλλεσ εξαρτιςεισ. Στο άκρο του βραχίονα 
πρζπει να προςαρμόηεται μζςω ενόσ κωνικοφ ςυνδζςμου γριγορα, απλά και χωρίσ πρόςκετο προςωπικό (ζνα 
άτομο) θ κεφαλι χορτοκοπισ, θ κεφαλι κλαδζματοσ. 
 

2.3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΔΦΑΛΗ ΥΟΡΣΟΚΟΠΉ  
Θ κεφαλι χορτοκοπισ πρζπει να ζχει πλάτοσ εργαςίασ τουλάχιςτον 1.3m και να αποτελείται από ζναν κφλινδρο 
ςτον οποίο να είναι τοποκετθμζνα τα κοπτικά μζςα με πλωτι ςτιριξθ, ζναν κφλινδρο ρφκμιςθσ του φψουσ 
κοπισ, προςτατευτικό κάλυμμα ςτο εμπρόςκιο μζροσ του για αποφυγι ηθμιϊν από εκςφενδονιςμό 
αντικειμζνων και το Υ/Δ μοτζρ για τθν κίνθςθ του παρελκόμενου. Θ κεφαλι χορτοκοπισ πρζπει να είναι θ 
δυνατότερθ από τθν ςειρά προϊόντων του εν λόγω εργοςτάςιου για ςκλθρζσ ςυνκικεσ και βαρζα χριςθ (χλωρά 
και ξερά κλαδιά, βατςινιζσ, μικρά δεντρίλια κτλ.)  

2.4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΔΦΑΛΗ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ 

Επίςθσ πρζπει να διακζτει κεφαλι κλαδζματοσ με πλάτοσ εργαςίασ τουλάχιςτον 2 μζτρα  και ικανότθτα κοπισ 
τουλάχιςτον 10 cm. Θ κεφαλι κλαδζματοσ εργάηεται παλινδρομικά.   

2.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ , ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΑΧΙΟΝΑ . 

 Ο υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονασ κατά τθν παραλαβι του υποχρεωτικά κα ςυνοδεφεται και από :  

α) Ειδικά πζδιλα εναπόκεςθσ του  υδραυλικοφ βραχίονα ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ όταν δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε 
να είναι ζτοιμθ για τθν παραλαβι 
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β) Κατάλλθλο αρκρωτό τθλεςκοπικό (με ςταυροφσ) άξονα ,μετάδοςθσ κίνθςθσ για προςαρμογι ςτο εμπρόσ 
δυναμολιπτθ (PTO) 
γ) Ειδικι βάςθ αντιςτιριξθσ θ οποία κα ενεργοποιείται υδραυλικά (για αποφυγι ςτρζβλωςθσ ςαςί και 
οριηοντίωςθσ οχιματοσ)  
δ)Κεφαλι χορτοκοπισ  
ε)Κεφαλι κλαδζματοσ 
η)  Το βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του εργοςταςίου, τεχνικά ςχζδια επιςκευϊν 
και μθχανολογικϊν – θλεκτρολογικϊν – υδραυλικϊν - κυκλωμάτων, (Workshop Manual and Maintenance 
Booklet), ςε δφο ςειρζσ, ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι.  
 θ) To εικονογραφθμζνο βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (κατάλογο) ανταλλακτικϊν (Parts Books) με 
κωδικοφσ ονομαςτικά του εργοςταςίου και φωτογραφίεσ, ομοίωσ ςε δφο ςειρζσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι.   
 κ)  Τα εγχειρίδια λειτουργίασ ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (operational manuals) υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν παραλαβι κα προςκομίςει τα 
βιβλία και εγχειρίδια ι τα CD και τον εξοπλιςμό του υδραυλικοφ βραχίονα όπωσ προαναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ τθσ παροφςασ παραγράφου 

3. ΕΡΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ - ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο διαγωνιηόμενοσ κ' αναλάβει τθν υποχρζωςθ, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ, με δικζσ του δαπάνεσ και 
κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό, να επιδείξει ςε λειτουργία και να εκπαιδεφςει το αντίςτοιχο 
προςωπικό (ζνα τεχνίτθ, ζνα οδθγό,2 άτομα τουλάχιςτον) που κα του υποδείξει ο ΔΘΜΟΣ ςε όλα τα κζματα 
λειτουργιϊν, χειριςμοφ, επιςκευϊν, ρυκμίςεων και περιοδικισ ςυντιρθςθσ (service) του οχιματοσ και των 
παρελκόμενων που προςφζρει. 

Ρροσ τοφτο κα υποβάλει με τθν προςφορά του, Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί 
ανάδοχοσ, τθν εν λόγω επίδειξθ και εκπαίδευςθ. 

Στθν υπεφκυνθ αυτι διλωςθ ο διαγωνιηόμενοσ κα επιςυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που 
προςφζρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / ζντυπα, αρικμό ατόμων που κα εκπαιδεφςει, τόπο και διάρκεια / 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, κλπ) των ςυντθρθτϊν, κεωρθτικά και πρακτικά, με επίδειξθ επί του οχιματοσ και 
παρελκόμενων. 

Θ εκπαίδευςθ κα γίνει ςτθ Νάουςα ςτον τόπο εργαςίασ (εγκαταςτάςεισ ΔΘΜΟΥ) ι/ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
αναδόχου (κεντρικι αντιπροςωπεία ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι εργοςτάςιο καταςκευισ τθσ 
προμικειασ κλπ), όλα δε τα ζξοδα που κα προκφψουν από τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο. Σθμειϊνεται ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να διαρκζςει λιγότερο από δυο (2) εργάςιμεσ  θμζρεσ. 

Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι : 

1. Εξοικείωςθ με το όχθμα και παρελκόμενα / τθν ονοματολογία. 
2. Οδιγθςθ του οχιματοσ. 

3. Στο χειριςμό του οχιματοσ  
4. Στο χειριςμό κάκε παρελκόμενου 

5. Στθν προςαρμογι του κάκε παρελκόμενου επάνω ςτο όχθμα και τθν αφαίρεςθ του από αυτό,  ςτο χϊρο 
ςτάκμευςθσ όταν δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν παραλαβι 

6. Κακθμερινό ζλεγχο. 
7. Ρεριοδικι ςυντιρθςθ. 
8. Συνιςτϊμενα λιπαντικά ςε όχθμα και παρελκόμενα 
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9. Διάγνωςθ βλαβϊν ςτουσ υπάρχοντεσ εγκεφάλουσ του οχιματοσ. 
10. Εκπαίδευςθ ςτο θλεκτρικό διάγραμμα 
11. υκμίςεισ οχιματοσ 
12. φκμιςθσ υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα με κεφαλι κλαδζματοσ και κεφαλι χορτοκοπισ  
13. Ρροετοιμαςία για μακρόχρονθ αποκικευςθ. 

 

4. ΕΜΡΟΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

 Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμα  
που φζρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι για δυο (2) 
τουλάχιςτον χρόνια από τθν θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. 
Κατά το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ ο προμθκευτισ κα αντικακιςτά ι κα 
επιςκευάηει εξαρτιματα ι και ολόκλθρο το όχθμα αλλά και τα εξαρτιματα, για βλάβθ ι φκορά που δεν 
προζρχεται από εςφαλμζνο χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ.  

5.  ΟΟΙ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Ο προμθκευτισ κα εγγυάται τθν πλιρθ εφοδιαςτικι υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά για διάςτθμα 10 ετϊν 
από τθν παραλαβι του οχιματοσ. Τα ηθτοφμενα  από τον Διμο Νάουςασ ανταλλακτικά κα παραδίδονται 
εντόσ 15 θμερϊν από τθν ζγγραφθ παραγγελία τουσ 

6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που φζρει υδραυλικό 
επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ, ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ.  

Ο χρόνοσ για τθν προςωρινι παραλαβι του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που φζρει 
υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ, δθλαδι για τθν 
παράδοςθ και τον ζλεγχο από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ ςυμμόρφωςθσ των παραδοτζων με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, λιγει ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Το όχθμα και τα 
παρελκόμενα μθχανιματα κα προςκομιςτοφν και κα παραδοκοφν ελεφκερα επί του εδάφουσ, ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ, ςτθ Νάουςα ςτον βιολογικό ςτακμό ςτον χϊρο του ςυνεργείου οχθμάτων. Ο 
χρόνοσ για τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, δθλαδι ο χρόνοσ μζχρι και για τθν ζκδοςθ νόμιμθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ και τθν παραλαβι των πινακίδων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, λιγει τζςςερισ (4) μινεσ μετά τθν 
προςωρινι παραλαβι ι ζωσ εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ χρόνου παράδοςθσ των δζκα (10) μθνϊν.   

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ για το χρόνο παράδοςθσ τθσ προμικειασ, 
τθν ετοιμότθτα και ςε κατάςταςθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τουσ. Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ 
διεκπεραίωςθ και ζξοδα κάκε εργαςίασ ςτο Τελωνείο και κάκε αρμόδια αρχι ώςτε το υπό προμικεια 
πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμα που φζρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι 
κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ να παραδοκοφν ελεφκερα από οποιουςδιποτε φόρουσ και 
δαςμοφσ, μεταφορά ςτον ωσ άνω χώρο. Η δε φροντίδα και θ δαπάνθ ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και 
των πινακίδων κυκλοφορίασ βαραίνει τον Ανάδοχο. 

7. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

  Ο ΔΘΜΟΣ υποχρεοφται να παράςχει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ ό,τι είδουσ δικαιολογθτικά χρειαςτεί για τον παρακάτω 
ςκοπό. Θ φροντίδα και θ δαπάνθ ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ βαραίνει 
τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μετά τθν προςωρινι παραλαβι και πριν από τθν οριςτικι 
παραλαβι .Μετά τθν προςωρινι παραλαβι του οχιματοσ ακολουκεί θ ζκδοςθ τθσ νόμιμθσ άδειασ 
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κυκλοφορίασ  και θ παραλαβι των πινακίδων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
οριςτικι παραλαβι του οχιματοσ είναι θ προςκόμιςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ από αρμόδια Κρατικι Υπθρεςία 

8.ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Αν οι προςφορζσ ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ παρουςιάηουν κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου για τθν 
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ, από τουσ όρουσ και τισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται 
προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ, οπότε κεωροφνται τεχνικά 
αποδεκτζσ. Αποκλίςεισ από όρουσ τθσ Διακιρυξθσ ι από ςθμεία των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που ζχουν 
χαρακτθριςτεί ςτθ Διακιρυξθ ωσ απαράβατοι όροι είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν απόρριψθ των 
προςφορϊν. 

Μζςα ςτο φάκελο αυτό κα περιζχονται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία των προςφερομζνου  υπό προμικεια είδθ.  

8.1 Τεχνικά φυλλάδια του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ και του υδραυλικοφ 
επεκτεινόμενου βραχίονα τθσ κεφαλισ κλαδζματοσ και τθσ κεφαλισ χορτοκοπισ (prospect-specification) του 
επίςθμου καταςκευαςτι και ακόμα τεχνικά φυλλάδια προςαρτθμάτων ι εξαρτθμάτων όπου αυτά αν και 
μπορεί να χρειάηονται για τθν παραπομπι ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ.  

8.2 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν προςωρινι παραλαβι του 
πολυμορφικοφ /πολυλειτουργικοφ οχιματοσ και του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα με τθν κεφαλι 
κλαδζματοσ και τθν κεφαλι χορτοκοπισ,  κα προςκομίςει: 

Τοποκετθμζνθ  πλάκα εμπρόςκιασ τοποκζτθςθσ (προςαρμογζασ πλάκα-ςτιριξθσ για εξαρτιματα ι 
παρελκόμενα) ςτο εμπρόσ μζροσ του οχιματοσ όπωσ υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονα ι λεπίδα 
αποχιονιςμοφ   

 Ζνα πλιρεσ εφεδρικό τροχό. 
 Ζνα (1) φορθτό πυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τθν νομοκεςία Κ.Ο.Κ. 
 Ζνα κιβϊτιο Α’ βοθκειϊν πλιρωσ εξοπλιςμζνο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Κ.Ο.Κ. 
 Ζνα τρίγωνο ςτάκμευςθσ. 
 Ζνα τρίγωνο βραδυπορίασ 
 Ζνα ςετ πατάκια για τθν καμπίνα ςτο δάπεδο 
 Ζνα άδιο CD ι Mp3 ι άλλο εξελιγμζνου ςυςτιματοσ ιχου 
 Σφςτθμα θχθτικοφ ςιματοσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ κατά τθ χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ 
Ζνα  φάρο περιςτροφικό ςτθν καμπίνα  
 Μία κικθ αποκικευςθσ εργαλείων που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα απαραίτθτα εργαλεία για 
τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ του οχιματοσ:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

1 Γερμανοπολφγωνα (8-32) Σετ 1 

2 Κλειδιά Άλεν Σετ 1 

3 Καςετίνα που κα περιζχει: 

 Μεγάλθ Καςτάνια ½ 

 Μικρι Καςτάνια 3/8 

 Καρυδάκια για  μικρι καςτάνια 4-14 

Τεμ 1 
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 Μακριά Καρυδάκια για  μικρι καςτάνια 6-13 

 Ρροζκταςθ 

 Σπαςτό 

 Καρυδάκια για μεγάλθ καςτάνια 10-22 

 Μακριά καρυδάκια για μεγάλθ καςτάνια 14-
15-17-19-22 

 Ρροζκταςθ 

 Σπαςτό 

 Μφτεσ 

 Τορκσ 

4 Κλειδί Γαλλικό  Τεμ 1 

5 Κάβουρεσ (2 Μεγζκθ) Τεμ 2 

6 Κατςαβίδια ίςια Σετ 5 τεμαχίων 1 

7 Σταυροκατςάβιδα Σετ 5 τεμαχίων 1 

8 Βαριοποφλα 2 Kgr Τεμ 1 

9 Ρζνςα Τεμ 1 

10 Κόφτθσ Τεμ 1 

11 Μυτοτςίμπιδο Τεμ 1 

12 Σταυρό ι κλειδί για αλλαγι ελαςτικϊν Τεμ 1 

13 Εργαλειοκικθ Τεμ 1 

14 Γρφλοσ ανφψωςθσ για όχθμα(για αλλαγι ελαςτικϊν) Τεμ 1 

 

 

8.3 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν προςωρινι παραλαβι κα 
προςκομίςει:  

α) Ειδικά πζδιλα εναπόκεςθσ του  υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ όταν 
δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν χριςθ του. 

β) Κατάλλθλο αρκρωτό τθλεςκοπικό (με ςταυροφσ) άξονα ,μετάδοςθσ κίνθςθσ για προςαρμογι ςτο 
εμπρόσ δυναμολιπτθ (PTO) 

γ) Ειδικι βάςθ αντιςτιριξθσ θ οποία κα ενεργοποιείται υδραυλικά (για αποφυγι ςτρζβλωςθσ ςαςί 
και οριηοντίωςθσ οχιματοσ)  

8.4  Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ ότι κατά τθν προςωρινι παραλαβι κα 
προςκομίςει:  

Το βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ 
οχιματοσ και του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα τθσ κεφαλισ κλαδζματοσ και τθσ κεφαλισ 
χορτοκοπισ, τεχνικά ςχζδια επιςκευϊν και μθχανολογικϊν – θλεκτρολογικϊν – υδραυλικϊν - 
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κυκλωμάτων, κωδικοί βλαβϊν (Workshop Manual and Maintenance Booklet), ςε δφο ςειρζσ, ςτθν 
Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι.  

  To εικονογραφθμζνο βιβλίο ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (κατάλογο) ανταλλακτικϊν (Parts Books) με 
κωδικοφσ ονομαςτικά του εργοςταςίου και φωτογραφίεσ, ομοίωσ ςε δφο ςειρζσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι.   

 Τα εγχειρίδια λειτουργίασ ι CD ι θλεκτρονικό αρχείο (operational manuals) υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα 

8.5 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο διαγωνιηόμενοσ κ' αναλάβει τθν υποχρζωςθ, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ, με 
δικζσ του δαπάνεσ και κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό, να επιδείξει ςε λειτουργία και να εκπαιδεφςει 
το αντίςτοιχο προςωπικό (ζνα τεχνίτθ, ζνα οδθγό,2 άτομα τουλάχιςτον) που κα του υποδείξει ο ΔΘΜΟΣ ςε 
όλα τα κζματα λειτουργιϊν, χειριςμοφ, επιςκευϊν, ρυκμίςεων και περιοδικισ ςυντιρθςθσ (service) του 
πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ και του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα τθσ κεφαλισ 
κλαδζματοσ και τθσ κεφαλισ χορτοκοπισ, που προςφζρει. 

Στθν υπεφκυνθ αυτι διλωςθ ο διαγωνιηόμενοσ κα επιςυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που 
προςφζρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / ζντυπα, αρικμό ατόμων που κα εκπαιδεφςει, τόπο και διάρκεια / 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, κλπ) των ςυντθρθτϊν, κεωρθτικά και πρακτικά, με επίδειξθ επί του οχιματοσ και 
παρελκόμενων. 

Θ εκπαίδευςθ κα γίνει ςτθ Νάουςα ςτον τόπο εργαςίασ (εγκαταςτάςεισ ΔΘΜΟΥ) ι/ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
αναδόχου (κεντρικι αντιπροςωπεία ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι εργοςτάςιο καταςκευισ τθσ 
προμικειασ κλπ), όλα δε τα ζξοδα που κα προκφψουν από τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο. Σθμειϊνεται ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να διαρκζςει λιγότερο από δυο (2) εργάςιμεσ  θμζρεσ. 

Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι : 

1. Εξοικείωςθ με το πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμασ και τον υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα 
τθν κεφαλισ κλαδζματοσ και τθν κεφαλισ χορτοκοπισ / τθν ονοματολογία. 

2. Οδιγθςθ του οχιματοσ. 
3. Στο χειριςμό του οχιματοσ  
4. Στο χειριςμό κάκε παρελκόμενου 

5. Στθν προςαρμογι του κάκε παρελκόμενου επάνω ςτο όχθμα και τθν αφαίρεςθ του από αυτό,  ςτο χϊρο 
ςτάκμευςθσ όταν δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν παραλαβι 

6. Κακθμερινό ζλεγχο. 
7. Ρεριοδικι ςυντιρθςθ. 
8. Συνιςτϊμενα λιπαντικά ςε όχθμα και παρελκόμενα 
9. Διάγνωςθ βλαβϊν ςτουσ υπάρχοντεσ εγκεφάλουσ του οχιματοσ. 
10. Εκπαίδευςθ ςτο θλεκτρικό διάγραμμα 
11. υκμίςεισ οχιματοσ 
12. φκμιςθσ υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα με κεφαλι κλαδζματοσ και κεφαλι χορτοκοπισ  
13. Ρροετοιμαςία για μακρόχρονθ αποκικευςθ. 

 

8.6 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ για το χρόνο παράδοςθσ ( 10 μινεσ 
από τθν υπογραφι ςφμβαςθσ) τθσ προμικειασ, ςε ετοιμότθτα  και ςε κατάςταςθ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ .Ο 
ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ διεκπεραίωςθ και ζξοδα κάκε εργαςίασ ςτο Τελωνείο και κάκε αρμόδια αρχι ϊςτε 
το υπό προμικεια φορτθγό να παραδοκεί ελεφκερα από οποιουςδιποτε φόρουσ και δαςμοφσ, μεταφορά ςτον 
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ωσ άνω χϊρο. Θ δε φροντίδα και θ δαπάνθ ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ 
βαραίνει τον Ανάδοχο 

8.7 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι αναλαμβάνει:  

α)εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ 
πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμα και τον υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα τθν κεφαλισ κλαδζματοσ 
και τθν κεφαλισ χορτοκοπισ (και όχι ςε επιμζρουσ εξαρτιματα του οχιματοσ) για δυο (2) τουλάχιςτον χρόνια 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. 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. 

8.8. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι εγγυάται τθν πλιρθ εφοδιαςτικι υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά για διάςτθμα 10 
ετϊν από τθν παραλαβι του οχιματοσ. Τα ηθτοφμενα  από τον Διμο Νάουςασ ανταλλακτικά κα 
παραδίδονται εντόσ 15 θμερϊν από τθν ζγγραφθ παραγγελία τουσ 

8.9 Το ερωτθματολόγιο (φφλλο ςυμμόρφωςθσ) ςυμπλθρωμζνο 
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     ΔΕ ΜΘΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                         ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                       ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

           Με βακμό Αϋ                                        Με βακμό Αϋ                                               Με βακμό Αϋ                                       
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Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ /ΡΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΦΕΕΙ ΥΔΑΥΛΙΚΟ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ  ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΤΟΚΟΡΗΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

1 
Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι πετρελαίου, 
ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον  DIN 260 Θ (193KW) 

ΝΑΙ   

2 
Ρρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον ΕURO 6 

ΝΑΙ   

3 
Ρρζπει να είναι DIESEL  τουλάχιςτον εξακφλινδροσ,  
κυλινδριςμοφ τουλάχιςτον 7500cc ζωσ και 8500cc , 

ΝΑΙ   

4 
Στο ςφςτθμα καφςιμου υποχρεωτικά κα πρζπει να 
υπάρχει προςκετό φίλτρο καφςιμου με νεροπαγιδα 

ΝΑΙ   

5 

Θ καμπίνα κα είναι τφπου μoνι καμπίνα (θ ςτάνταρ 
βαςικι ζκδοςθ καμπίνασ)  

(όχι διπλι). 

ΝΑΙ   

6 Το πλαίςιο πρζπει να είναι διαξονικό (4Χ4) ΝΑΙ   

7 
Το μεταξόνιο πρζπει να είναι εντόσ των παρακάτω 
τιμϊν (3500mm ζωσ και 3700mm) 

ΝΑΙ   

8 
Το όχθμα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με 
κιβωτάμαξα με δυνατότθτα ανατροπισ προσ 3 
πλευρζσ.  

ΝΑΙ   

9 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα θλεκτρικοφ 
χειρόγκαηου εντόσ τθσ καμπίνασ 

και ςτακεροποιθτι ταχφτθτασ (αυτόματο πιλότο 
ταχφτθτασ) 

ΝΑΙ   

10 
Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα 
αντιμπλοκαρίςματοσ ABS   4 –κάναλο 

ΝΑΙ   

11 
Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα κλιματιςμοφ 
A/C, ι control climate 

ΝΑΙ   
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   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

12 
Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα 
υποβοικθςθσ φρζνων –μθχανόφρενο 

ΝΑΙ   

13 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα με οκόνθ 
πλθροφοριϊν-ςφςτθμα διάγνωςθσ από τα θλεκτρικά 
εξαρτιματα του οχιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ 
και ενθμζρωςθ βλαβϊν και ςυντιρθςθσ ςτα 
ελλθνικά ζτςι ϊςτε να μπορεί να γίνεται άμεςα 
κατανοθτό από το χειριςτι οι οποίεσ βλάβεσ 
προκφψουν, για τθν αποφυγι τυχϊν παρερμθνείασ 
βλαβϊν ,ςυντιρθςθσ και διάγνωςθσ 

ΝΑΙ   

14 

Το όχθμα υποχρεωτικά κα ζχει ςφςτθμα 
χειριςτθρίου τφπου JOYSTICK και να βρίςκεται εντόσ 
τθσ καμπίνασ  με προοδευτικι λειτουργία για τθν 
μζγιςτθ ευκολία προσ τον χειριςτι 

ΝΑΙ   

15 

Το τιμόνι (βολάν)κα είναι αριςτερισ διάταξθσ και 
υποχρεωτικά να ζχει τθν δυνατότθτα με το 
κατάλλθλο εργοςταςιακό μθχανιςμό να μετακινθκεί 
και ςτθν δεξιά διάταξθ μαηί με τα όργανα ζλεγχου 
και τα κάτω πεντάλ φρζνου, γκαηιοφ κτλ 

ΝΑΙ   

16 Υποχρεωτικά μονοί τροχοί ςε όλουσ τουσ άξονεσ .  ΝΑΙ   

17 
Το κιβϊτιο ταχυτιτων υποχρεωτικά κα πρζπει να 
διακζτθ τρεισ υποδιαιρζςεισ α) κανονικισ πορείασ, 
β)εργαςίασ ,και γ) πολλι αργι ερποφςθσ (χελϊνασ) 

ΝΑΙ   

18 

Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ πρζπει να ζχει 
θλεκτροπνευματικό και πλιρεσ ςυγχρονιςμζνο τόςο 
ςτθν εμπροςκοπορεία αλλά και τόςο ςτθν 
οπιςκοπορεία για τθν μζγιςτθ ευκολία του χείριςτθ 

ΝΑΙ   

19 
κα ζχει οκτϊ (8) τουλάχιςτον ταχφτθτεσ  
εμπροςκοπορείασ και ζξι (6) τουλάχιςτον ταχφτθτεσ 
οπιςκοπορείασ ςε περίπου ανάλογο φάςμα 

ΝΑΙ   

20 

Το όχθμα πρζπει να ζχει μόνιμθ κίνθςθ και ςτουσ 4 
τροχοφσ (4X4) με δυνατότθτα κλειδϊςεωσ των 
διαφορικϊν. Θ ςφμπλεξθ και αποςφμπλεξθ τθσ 
κλείδωςθσ των διαφορικϊν πρζπει να γίνεται 
ανεξάρτθτα εν κινιςει ςε οποιαδιποτε ταχφτθτα 
από τον κάλαμο του οδθγοφ 

ΝΑΙ   

21 
Μζγιςτθ ικανότθτα φόρτιςθσ των αξόνων πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον 6500 kg για τον εμπρόσ άξονα και 
7500 kg για τον οπίςκιο άξονα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

22 
Μζγιςτο δυνατό ελεφκερο φψοσ από το ζδαφοσ 
τουλάχιςτον 350mm. 

ΝΑΙ   

23 

Επίςθσ το κζντρο βάρουσ του οχιματοσ  πρζπει να 
βρίςκεται όςο το δυνατόν χαμθλότερα ζτςι ϊςτε να 
επιτυγχάνεται μζγιςτθ δυνατότθτα αναρρίχθςθσ ( 
περίπου 80% ) και πλάγια κίνθςθ περίπου 30 μοίρεσ.  
Θ γωνία προςζγγιςθσ και θ γωνία αποχϊρθςθσ 
πρζπει να είναι περίπου 25 και 40 μοίρεσ αντίςτοιχα. 

ΝΑΙ   

24 
Στο κφκλωμα ςυμπιεςμζνου αζροσ κα πρζπει να 
υπάρχει αφυγραντιρασ αζροσ (ξθραντιρασ) 

ΝΑΙ   

25 
Θ καμπίνα του οχιματοσ υποχρεωτικά πρζπει να ζχει 
υδραυλικό ςφςτθμα ανάκλθςθσ  

ΝΑΙ   

26 

Θ ανάρτθςθ κα περιλαμβάνει ελικοειδι ελατιρια και 
υδραυλικοφσ τθλεςκοπικοφσ αποςβεςτιρεσ 
κραδαςμϊν και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ, ράβδο 
ςτακεροποίθςθσ και ςτουσ δυο άξονεσ. 

ΝΑΙ   

27 

Για τθν λειτουργία των παρελκόμενων το όχθμα 
πρζπει να διακζτει εμπρόςκιο  δυναμολιπτθ 160KW 
περίπου, με θλεκτρικι ςφμπλεξθ και δυνατότθτα 
επιλογισ ςτροφϊν (540 / 1000). Για τθν αποφυγι 
απωλειϊν ιςχφοσ ο δυναμολιπτθσ πρζπει να παίρνει 
κίνθςθ απ’ ευκείασ από τον κινθτιρα 

ΝΑΙ   

28 

Το πρϊτο κφκλωμα υδραυλικϊν ( I ) να μπορεί να 
ελζγχει τουλάχιςτον 8 παροχζσ με πίεςθ ςυςτιματοσ 
200 bar (32 l/min) περίπου ςε 4 βαλβίδεσ διπλισ 
λειτουργίασ ι υδραυλικοφσ κινθτιρεσ ςτα 
χαμθλότερα επίπεδα απόδοςθσ . 

ΝΑΙ   

29 

. Πταν ςυνδυάηεται με το δεφτερο κφκλωμα ( ΙΙ ) (32 
ςυν 55 l/min), παρζχει ςυνολικά τθν κατάλλθλθ  ιςχφ 
άνω των 34 KW περίπου με πίεςθ άνω 235 bar 
περίπου.  

ΝΑΙ   

30 
Για τθν ςτιριξθ των εξαρτθμάτων (παρελκόμενων) 
πρζπει να υπάρχουν ςθμεία ςτιριξθσ ςτο εμπρόσ, 
πίςω και ςτθν μζςθ κατά DIN.  

ΝΑΙ   

31 
Το ςυνολικό μικοσ του οχιματοσ δεν πρζπει να είναι 
μεγαλφτερο από 6100mm και το μζγιςτο πλάτοσ να 
μθν υπερβαίνει τα 2300mm 

ΝΑΙ   

32 Ο υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονασ πρζπει να 
ζχει απόλυτθ ςυμβατότθτα με το όχθμα το 

ΝΑΙ   





71 

 

 
Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

προςφερόμενο 

33 

Ο υδραυλικόσ βραχίονασ απαραιτιτωσ κα πρζπει να 
διακζτει πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ 
διεκνοφσ ςειράσ ISO9001,κακϊσ και ςιματοσ 
αςφάλειασ CE 

ΝΑΙ   

34 

Πλεσ οι κινιςεισ του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου 
βραχίονα πρζπει να γίνονται χωρίσ βθματιςμοφσ από 
ανεξάρτθτο θλεκτρουδραυλικό χειριςτιριο (τφπου 
JOYSTICK) το οποίο τοποκετείται ςτθν καμπίνα του 
οχιματοσ 

ΝΑΙ   

35 

Οη  πεξηνρέο εξγαζίαο ηνπ πδξαπιηθνύ 

επεθηεηλόκελνπ βξαρίνλα είλαη: 
Δεξιά και αριςτερά  από το όχθμα ςε μικοσ 
τουλάχιςτον 5 μζτρα από το κζντρο του οχιματοσ ( 
με κεφαλι χορτοκοπισι κεφαλι κλαδζματοσ) 
μπροςτά από το όχθμα 

ΝΑΙ   

36 

O υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονασ πρζπει να 
ζχει  τθν  δυνατότθτα μετατόπιςθσ (υδραυλικά) του  
κατά 1.6m, πάνω ςε ράγεσ, κατά το πλάτοσ του 
οχιματοσ. 

ΝΑΙ   

37 

Για τθν αποφυγι ηθμιϊν από τυχόν πρόςκρουςθ, ο 
υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονασ πρζπει να  
διακζτει αςφαλιςτικι διάταξθ (μθχανικι & 
υδραυλικι). Για τθν ευκολότερθ λειτουργία του 
βραχίονα, ο βραχίονασ πρζπει να διακζτει αυτόματο 
ςφςτθμα προςαρμογισ ςτθν μορφολογία του 
εδάφουσ ( FLOATING DEVICE). Θ ενεργοποίθςθ του 
FLOATING CONTROL SYSTEM πρζπει να γίνεται με 
μπουτόν από τθν κονςόλα χειριςμοφ και ςε 
περιπτϊςεισ που δεν απαιτείται τζτοια λειτουργία 
(π.χ κλάδεμα), να μπορεί να  απενεργοποιείται. 

ΝΑΙ   

38 

Ο υδραυλικόσ επεκτεινόμενοσ βραχίονασ κα πρζπει 
να διακζτει ειδικι βάςθ αντιςτιριξθσ θ οποία κα 
ενεργοποιείται υδραυλικά. Συςκευι αςφάλιςθσ 
εμπρόςκιου άξονα για να αποτρζψει το όχθμα από 
ςτρζβλωςθ του πλαιςίου (απόκλιςθ μονισ 
όψθσ)όταν ο βραχίονασ είναι ςε κζςθ κοπισ, 
ενεργοποιείται μζςω ενόσ αυτόματου μθχανιςμοφ ι 
διακόπτθ εναλλαγισ από τθν καμπίνα χειριςτι 

ΝΑΙ   

39 Στο άκρο του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα 
πρζπει να  υπάρχει υποδοχι για κεφαλζσ,  εργαςίασ 

ΝΑΙ   
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ταχείασ ςφμπλεξθσ και αποςφμπλεξθσ. Ο υδραυλικόσ  
επεκτεινόμενοσ βραχίονασ είναι προδιατεκειμζνοσ 
να δζχεται και άλλεσ εξαρτιςεισ. Στο άκρο του 
βραχίονα πρζπει να προςαρμόηεται μζςω ενόσ 
κωνικοφ ςυνδζςμου γριγορα, απλά και χωρίσ 
πρόςκετο προςωπικό (ζνα άτομο) θ κεφαλι 
χορτοκοπισ   θ κεφαλι κλαδζματοσ. 

40 
Για τθν εναπόκεςθ του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου 
βραχίονα, πρζπει να  διακζτει δυο βάςεισ 
(ποδαρικά)  

ΝΑΙ   

41 

Θ κεφαλι χορτοκοπισ  πρζπει να ζχει πλάτοσ 
εργαςίασ τουλάχιςτον 1.3m και να αποτελείται από 
ζναν κφλινδρο ςτον οποίο να είναι τοποκετθμζνα τα 
κοπτικά μζςα με πλωτι ςτιριξθ, ζναν κφλινδρο 
ρφκμιςθσ του φψουσ κοπισ, προςτατευτικό κάλυμμα 
ςτο εμπρόςκιο μζροσ του για αποφυγι ηθμιϊν από 
εκςφενδονιςμό αντικειμζνων και το Υ/Δ μοτζρ για 
τθν κίνθςθ του παρελκόμενου 

ΝΑΙ   

42 

Θ κεφαλι χορτοκοπισ  πρζπει να είναι  θ 
δυνατότερθ από τθν ςειρά προϊόντων του εν λόγο 
εργοςτάςιου για ςκλθρζσ ςυνκικεσ και βαρζα χριςθ 
(χλωρά και ξερά κλαδιά, βατςινιζσ, μικρά δεντρίλια 
κτλ.)  

ΝΑΙ   

43 

Θ κεφαλι κλαδζματοσ πρζπει να ζχει πλάτοσ 
εργαςίασ τουλάχιςτον 2 μζτρα  και ικανότθτα κοπισ 
τουλάχιςτον 10 cm. Θ κεφαλι κλαδζματοσ να 
εργάηεται παλινδρομικά 

ΝΑΙ   

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

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

Ζδρα…………………………………………………………………………… 

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

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

Σφραγίδα………………………………………………………………. 

Θμερομθνία        ........../........../..2021 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

Υπογραφι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  

ΑΡΧΗ : 
ΔΗΜΟ  ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ  

ΘΜΑΘΙΑΣ    

ΡΑΞΗ  : 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΦΤΣΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ  
(ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΚΟΤ/ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ 
ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΔ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΓΙΑ 
ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

ΔΘΜΟΣ ΘΩΙΚΘΣ ΡΟΛΕΩΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κωδ. Ππάξηρ / 

Κωδικόσ MIS (ΟΡΣ) 
  5041785  

Ρροχπολογιςμόσ πράξθσ  : 

€ 310.000,00 

(με ΦΡΑ 24%) 

 

             € 250.000,00   

(χωρίσ ΦΡΑ 24%) 

Αρ. Διακιρυξθσ  : ………/2021 

Ημερομθνία   : … /… /2021 

…… 

 Τθλζφωνο      :  23323-50367, 
50328 

 Fax                 :  23320-24260 

 Δ/νςθ              :  Ρλ. Δθμθτρίου 
Βλάχου 30 (πρϊθν Δθμαρχίασ),              
Τ.Κ. 59200 – ΝΑΟΥΣΑ  

 Ε- mail            :  
adamidou@naoussa.gr, 
lapavitsas@naoussa.gr  

 

Υπημαηοδόηηζη : Δςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ. 

Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίωλ Δπελδύζεωλ (αξηζ. ελάξηζ. Έξγνπ : 

2019ΔΠ00810080) 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

mailto:adamidou@naoussa.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΩΙΚΗΣ ΡΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Δ/νςθ: Ρλ. Δθμαρχίασ  30,  592 00, 
ΝΑΟΥΣΑ 

Τθλ. 23323 50300, Fax: 23320 24260 

www.naoussa.gr 

 

                              Νάουςα,   …./…/…. 

                              Αρ. Ρρωτ.:….. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΤΣΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΚΟΤ/ ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΔ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ) 

 

Στθ Νάουςα και ςτο δθμαρχιακό κατάςτθμα του Διμου Νάουςασ, ςιμερα,    ……………………, θμζρα 
…………  και ϊρα ………… π.μ. οι υπογεγραμμζνοι: 

 

 

1) Ο Καπανικόλαρ Νικόλαορ,  Γήμαπσορ Νάοςζαρ, ενεπγών ζηην πεπίπηωζη αςηή ωρ νόμιμορ 

εκππόζωπορ ηος Γήμος Νάοςζαρ    με  ΑΦΜ 998841450 Γημηηπίος Βλάσος 30 (ππώην Γημαπσίαρ)  Γ.Ο.Τ. 

Βέποιαρ.-Νάοςζαρ-Αλεξάνδπειαρ. 

 

2)………………………………………..  , ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ  εταιρείασ ……………………………… με ΑΦΜ 
…………………………. ΔΟΥ Διευκυνςθ : ……………………………………………….. 

 

Λαμβάνοντασ  υπόψθ τισ διατάξεισ  : 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
του Ν.4782/2021 (Αϋ36/ 09-03-2021) «Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος 

ηων δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και 
άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία»  

http://www.naoussa.gr/
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265)47, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ 
και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

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

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

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα 
ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν 
που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ 
εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων 
φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».   

 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” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με αρ. 
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων 

                                                           
47

 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

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

 τθσ με αρ. πρωτ. 2441/ 06-05-2019 (ΑΔΑ ΩΔ0Χ7ΛΛ-ΓΔ), τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Κενρικισ Μακεδονίασ,  Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041785 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι 
Μακεδονία 2014-2020» 

 τθσ με αρ. πρωτ. 6061/12-11-2020 (ΑΔΑ 9ΦΝΗ7ΛΛ-ΘΕΟ), τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Κενρικισ Μακεδονίασ,  Απόφαςθ Τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5041785 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι 
Μακεδονία 2014-2020» 

 τθν με ΑΔΑΜ 20DIAB000015319 ςχετικι διαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν θ οποία δθμοςιεφτθκε   
1/2/2021  με θμερομθνία λιξθσ  16/2/2021. 

 τθν με αρ.πρωτ. 889/28-1-2021 ςχετικι τεχνικι περιγραφι του Τμ. Θ/Μ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του 
Διμου Νάουςασ 

 Θ με  αρ.πρωτ.  1728/12-4-2021 ςφμφωνθ γνϊμθ από τθν ΕΥΔ  ΕΡ ΡΚΜ  

 Τθν με αρ. πρωτ.  6825/ 06-10-2020 (ΑΔΑ ΩΤ1ΦΟ1Υ-37Δ)) Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ –Θράκθσ για τθν ζγκριςθ αγοράσ (1) Ρολυμθχανιματοσ φυτοτεχνικισ ςυντιρθςθσ 
ςτο πλαίςιο προγράμματοσ «ΕΣΡΑ Κ.Μ. 2014-2020», από τον Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ, Νομοφ Θμακίασ 

 Τθν με αρικμό 251/2020  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  για τον οριςμό τθσ γνωμοδοτικισ 
επιτροπισ διενζργειασ  και αξιολόγθςθσ ςυμβάςεων. 

 –Τθν με αρ. 235/2020 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ του διμου 
για το ζτοσ 2021.  

 Θ  με αρ Α/Α 211/2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ . 

 Τθν με αρικμό 144/2021 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 ανοικτοφ διαγωνιςμοφ . 

 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. 

 Τθν υπϋαρ. …….. διακιρυξθ Δθμάρχου Νάουςασ. 

 Τθν υπϋαρ. ………….. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ. 

 Τθν υπϋ αρ. …………… ςφμφωνα με τθν οποία προεγκρίνεται θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ του 
κζματοσ.  
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 Τον προχπολογιςμό τθσ δαπάνθσ τθσ προμικειασ  
 

 

Ο πξώηνο ζπκβαιιόκελνο αναθέηει ζηον δεύηεπο ηων ζςμβαλλομένων ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΤΣΟΣΕΥΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ((Πξνκήζεηα πνιπκνξθηθνύ/πνιπιεηηνπξγηθνύ 
νρήκαηνο κε παξειθόκελα νρήκαηνο κε παξειθόκελα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο )  
 . 

 

      Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 
 

Άρκρο 1 – Αντικείμενο Ρρομικειασ –Συμβατικό τίμθμα -Χρθματοδότθςθ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ενόσ πολυμορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που κα φζρει 
υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ.  

Θ προμικεια περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

Ρεριγραφι είδουσ Τεμάχια 
Τιμι χωρίσ 
ΦΡΑ € 

Σφνολο € 

ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΟΧΘΜΑ  ΜΕ 
ΥΔΑΥΛΙΚΟ ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΚΕΦΑΛΘ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΘ 
ΧΟΤΟΚΟΡΘΣ 

1 

  

Συνολικό Κόςτοσ Ζργου (χωρίσ ΦΡΑ)  

ΦΡΑ (24%)  

ΣΔΛΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ-ΔΞΟΓΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΔΙΩΝ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ( δεν ςπόκεινηαι ζε Φ.Π.Α.)  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

Το ςυνολικό ποςό τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό  …………..  πλζον Φ.Ρ.Α. 24%  ………………. ςφνολο  
………………… ευρώ . Ο προμθκευτισ εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο τθσ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ, 
ανεξάρτθτα αν, ςτο χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ωσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ι όπωσ αυτόσ 
διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ μετά από παράταςθ που χορθγικθκε, αυξθκεί από οποιοδιποτε λόγο ι 
αιτία το κόςτοσ των προμθκευόμενων ειδϊν  

 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΙΔΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  , Κωδ. ΣΑΕΡ 0081.  Θ δαπάνθ για τθν εν 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 02.64.7131.001 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 
2021 του Φορζα. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. Ζργου : 2019ΕΡ00810080) 
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο  ζργο τθσ Ρράξθσ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ» 
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 2441/06-05-2019 τθσ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τθν με αρ.πρωτ.6061/12-11-2020  τροποποίθςι τθσ, και ζχει λάβει κωδικό MIS 5041785. Θ 
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) Κωδικόσ ΟΡΣ: 5041785  ,και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 
 
 
Άρκρο 2 – Χρόνοσ –τόποσ –τρόποσ παράδοςθσ  
 
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που φζρει υδραυλικό 
επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ, ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ.  

Ο χρόνοσ για τθν προςωρινι παραλαβι του πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ που φζρει 
υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλι κλαδζματοσ και μία κεφαλι χορτοκοπισ, δθλαδι για τθν 
παράδοςθ και τον ζλεγχο από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ ςυμμόρφωςθσ των παραδοτζων με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, λιγει ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Το όχθμα και τα 
παρελκόμενα μθχανιματα κα προςκομιςτοφν και κα παραδοκοφν ελεφκερα επί του εδάφουσ, ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ, ςτθ Νάουςα ςτον βιολογικό ςτακμό ςτον χϊρο του ςυνεργείου οχθμάτων. Ο 
χρόνοσ για τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, δθλαδι ο χρόνοσ μζχρι και για τθν ζκδοςθ νόμιμθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ και τθν παραλαβι των πινακίδων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, λιγει τζςςερισ (4) μινεσ μετά τθν 
προςωρινι παραλαβι ι ζωσ εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ χρόνου παράδοςθσ των δζκα (10) μθνϊν.   

Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ηωλ πιηθώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ από ηε ιήμε ηνπ αξρηθνύ ζπκβαηηθνύ 

ρξόλνπ παξάδνζεο, ππό ηηο  πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπηωζε πνπ ην αίηεκα 

ππνβάιιεηαη από ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρωξίο λα ζπληξέρνπλ ιόγνη αλωηέξαο βίαο ή άιινη 

ηδηαηηέξωο ζνβαξνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ηωλ ζπκβαηηθώλ 

εηδώλ επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, ρωξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξωο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλωηέξω, ρξόλνο, ρωξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπηωηνο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ηωλ 

πιηθώλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ην πιηθό, ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λωξίηεξα. 

Μεηά από θάζε πξνζθόκηζε πιηθνύ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηώλ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

ππεξεζία απνδεηθηηθό, ζεωξεκέλν από ηνλ ππεύζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 

πξνζθόκηζεο, ην πιηθό, ε πνζόηεηα θαη ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 
Άρκρο 3 – Υποχρεώςεισ αναδόχου 
 
Πλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι απόλυτα ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτθν προςφορά του 
προμθκευτι και κα είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα ςυςτιματα που αναφζρονται ςε αυτι. Επίςθσ κα 
ςυνοδεφονται από τα παρελκόμενα που αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν 
Ρροςφορά του προμθκευτι. 
Θ προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ ςχετικισ με τον διαγωνιςμό Διακιρυξθσ.  
 
Άδεια κυκλοφορίασ: Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ διεκπεραίωςθ και ζξοδα κάκε εργαςίασ ςτο Τελωνείο και 
κάκε αρμόδια αρχι ϊςτε το υπό προμικεια όχθμα (και τα παρελκόμενα)  να παραδοκεί ελεφκερα από 
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οποιουςδιποτε φόρουσ και δαςμοφσ, μεταφορά ςτον ωσ άνω χϊρο.  Θ δε φροντίδα και θ δαπάνθ ζκδοςθσ τθσ 
άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ βαραίνει τον Ανάδοχο 
Ο ΔΘΜΟΣ υποχρεοφται να παράςχει ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ ό,τι είδουσ δικαιολογθτικά χρειαςτεί για τον παραπάνω 
ςκοπό. Θ ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μετά 
τθν προςωρινι παραλαβι και πριν από τθν οριςτικι παραλαβι .Μετά τθν προςωρινι παραλαβι του οχιματοσ 
ακολουκεί θ ζκδοςθ τθσ νόμιμθσ άδειασ κυκλοφορίασ  και θ παραλαβι των πινακίδων από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν οριςτικι παραλαβι του οχιματοσ είναι θ προςκόμιςθ τθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ από αρμόδια Κρατικι Υπθρεςία 
 
Επίδειξθ λειτουργίασ – Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ  
Ο διαγωνιηόμενοσ κ' αναλάβει τθν υποχρζωςθ, εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ, με δικζσ του δαπάνεσ και 
κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό, να επιδείξει ςε λειτουργία και να εκπαιδεφςει το αντίςτοιχο 
προςωπικό (ζνα τεχνίτθ, ζνα οδθγό,2 άτομα τουλάχιςτον) που κα του υποδείξει ο ΔΘΜΟΣ ςε όλα τα κζματα 
λειτουργιϊν, χειριςμοφ, επιςκευϊν, ρυκμίςεων και περιοδικισ ςυντιρθςθσ (service) του 
πολυμομορφικοφ/πολυλειτουργικοφ οχιματοσ και του υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα τθσ κεφαλισ 
κλαδζματοσ και τθσ κεφαλισ χορτοκοπισ, που προςφζρει. 

Στθν υπεφκυνθ αυτι διλωςθ ο διαγωνιηόμενοσ κα επιςυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που 
προςφζρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / ζντυπα, αρικμό ατόμων που κα εκπαιδεφςει, τόπο και διάρκεια / 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, κλπ) των ςυντθρθτϊν, κεωρθτικά και πρακτικά, με επίδειξθ επί του οχιματοσ και 
παρελκόμενων. 

Θ εκπαίδευςθ κα γίνει ςτθ Νάουςα ςτον τόπο εργαςίασ (εγκαταςτάςεισ ΔΘΜΟΥ) ι/ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
αναδόχου (κεντρικι αντιπροςωπεία ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι εργοςτάςιο καταςκευισ τθσ 
προμικειασ κλπ), όλα δε τα ζξοδα που κα προκφψουν από τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο. Σθμειϊνεται ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να διαρκζςει λιγότερο από δυο (2) εργάςιμεσ  θμζρεσ. 

Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα κάτωκι : 

1. Εξοικείωςθ με το πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχθμασ και τον υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα 
τθν κεφαλισ κλαδζματοσ και τθν κεφαλισ χορτοκοπισ / τθν ονοματολογία. 

2. Οδιγθςθ του οχιματοσ. 
3. Στο χειριςμό του οχιματοσ  
4. Στο χειριςμό κάκε παρελκόμενου 

5. Στθν προςαρμογι του κάκε παρελκόμενου επάνω ςτο όχθμα και τθν αφαίρεςθ του από αυτό,  ςτο χϊρο 
ςτάκμευςθσ όταν δεν χρθςιμοποιείται ϊςτε να είναι ζτοιμθ για τθν παραλαβι 

6. Κακθμερινό ζλεγχο. 
7. Ρεριοδικι ςυντιρθςθ. 
8. Συνιςτϊμενα λιπαντικά ςε όχθμα και παρελκόμενα 
9. Διάγνωςθ βλαβϊν ςτουσ υπάρχοντεσ εγκεφάλουσ του οχιματοσ. 
10. Εκπαίδευςθ ςτο θλεκτρικό διάγραμμα 
11. υκμίςεισ οχιματοσ 
12. φκμιςθσ υδραυλικοφ επεκτεινόμενου βραχίονα με κεφαλι κλαδζματοσ και κεφαλι χορτοκοπισ  
13. Ρροετοιμαςία για μακρόχρονθ αποκικευςθ. 

 
          Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 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, 
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κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016.  
 
Άρκρο 4 – Ραραλαβι υλικών 
H παραλαβι του μθχανιματοσ και των παρελκόμενων 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 – Μθχανικι εξζταςθ - 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 κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ 
κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: 
Εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υλικϊν και τθν ζκδοςθ τθσ απαραίτθτθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ του οχιματοσ με φροντίδα του αναδόχου ςφμφωνα και με το ςχετικό παράρτθμα 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι  επιςτολι 
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καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
 

Άπθπο 5 – ειπά ιζσύορ ζςμβαηικών ζηοισείων 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία με τθν ςειρά που ιςχφουν είναι:  
1) Σφμβαςθ.  
2) Διακιρυξθ.  
3) Τεχνικι Ζκκεςθ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ-Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ.  

 

Άπθπο 6-Δγγςήζειρ –Δγγςημένη λειηοςπγία  

 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ ο προμθκευτισ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προςκόμιςε τθν 
υπϋαρ. ……………………. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ζκδοςθσ .  ….. και ποςοφ ………… ,  το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ,  
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 τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, όπωσ 
ιςχφουν, 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.  
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, που κα καλφπτει τθ διαφορά 
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ . Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ 
προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ 
πλθρωμισ). 

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 μθχανιματοσ και πριν τθν ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου και τθν 
επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ο προμθκευτισ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςό 
5.000€. 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν καλι λειτουργία όλων 
των δυνατοτιτων του μθχανιματοσ για διάςτθμα δφο (2) ετών . 
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Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά το πζρασ των είκοςι τεςςάρων  μθνϊν από 
τθν υποβολι τθσ και τθ διαπίςτωςθ από το αρμόδιο τμιμα κατά τθ χριςθ του μθχανιματοσ, τθσ καλισ του 
λειτουργίασ. 
 

Δγγςημένη λειηοςπγία  

Εγγυθμζνθ λειτουργία : 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. 
Ο προμθκευτισ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ όχθμα και παρελκόμενα (και όχι ςε 
επιμζρουσ εξαρτιματα του οχιματοσ και των παρελκόμενων) για δυο (2) τουλάχιςτον χρόνια από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Κατά το παραπάνω χρονικό 
διάςτθμα, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ ο προμθκευτισ κα αντικακιςτά ι κα επιςκευάηει εξαρτιματα ι και 
ολόκλθρο το όχθμα αλλά και των παρελκόμενων μθχανθμάτων, για βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από 
εςφαλμζνο χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ.  
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 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. 
 

 

Άπθπο 7 – Σπόπορ πληπωμήρ -Κπαηήζειρ  

 

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) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 20 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με τθν 
κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. 
δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν είτε με 
πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του 
μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ 
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν 
θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ 
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του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ48 το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό 
μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ49. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016136, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι. 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία.  
 
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 για τθν ταξινόμθςθ του οχιματοσ, τθν ζγκριςθ τφπου και οποιαδιποτε άδεια 
απαιτθκεί κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.  
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 %  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

Άπθπο 8    Έκπηωζη ηος αναδόσος - Κςπώζειρ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του 
ν. 4412/2016. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

                                                           
48

 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
49

 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
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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. 
 
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 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 
το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 
 

Άπθπο  9   Γιάπκεια Ιζσύορ ηηρ ύμβαζηρ 
Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει   δζκα  (10)  μινεσ  ιςχφ, με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν  ………..  και θμερομθνία 
λιξθσ τθν ……………..  
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 
 
Αρκρο 10 –Εφαρμοςτζα νομοκεςία- Επίλυςθ διαφορών  
Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται:  

α)οι διατάξεισ του Ν. 4412/ 2016 
 β)οι όροι τθσ παροφςασ και 
 γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν. 4412/216) 

 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα υπθρεςία κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι 
επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν που είναι δυνατόν να προκφψουν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ είναι τα αρμόδια δικαςτιρια. 
Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ που 
υπζγραψαν τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία τρία (3) παρζμειναν ςτο διμο και ζνα (1) ζλαβε 
ο προμθκευτισ  
 
                                                      ΟΙ    ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Καρανικόλασ Νικόλαοσ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ………………… 
 
 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

1. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 
Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 
Κατάςτθμα………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ –τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 
ΕΥΩ……………………………. 

Ρροσ: Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ,ΕΔΑ…. 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ υπ’ αρικμόν ……………………..  για 
ΕΥΩ………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 

…….…………………  (και  ολογράφωσ)………………………….…………………………………………………  υπζρ  τθσ  Εταιρείασ 

…………………………….………………………….………………………………………, οδόσ…………………..……………., 
αρικμόσ……………,ΤΚ…………………...(ι  ςε  περίπτωςθ  Ζνωςθσ  υπζρ  των  εταιριϊν(1)  ………………………….,(2) 

…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν ςυμμετοχι τθσ 
εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό του Διμου Νάουςασ   – Ζδρα για τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ)» ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. (τίκεται ο αρικμόσ 
ΚΘΜΔΘΣ τθσ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ι τθσ Ρερίλθψθσ (Ρροκιρυξθσ)) . 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν………………………………………………….. 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ 
ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 

 
 

 

2. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 
 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 
Κατάςτθμα………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ –τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 
ΕΥΩ……………………………. 

Ρροσ: Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ, 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 «ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ 
ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ)» (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) 
και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……………………. ΕΥΩ αυτισ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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   Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084 
 

3. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ 
Ονομαςία Τράπεηασ ……………………… 
Κατάςτθμα………………………… 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ –τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ 
…………… ΕΥΩ……………………………. 

Ρροσ: Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ, 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 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ)» (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……) και το οποίο ποςόν ανζρχεται ςτα 
5.000,00€ 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε 
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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   Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΕΓΟ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  (ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΡΟΛΥΜΟΦΙΚΟΥ/ΡΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ)  

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ην Γήκν Νάνπζαο,  Δλδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  310.000,00€ 

(πκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. 24%)  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α Πεπιγπαθή είδοςρ Σεμάσια 
Σιμή σωπίρ 

ΦΠΑ € 
ύνολο € 

1 

ΠΟΛΤΜΟΡΦΙΚΟ/ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 

ΟΥΗΜΑ, ΜΔ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ 

ΔΠΔΚΣΔΙΝΟΜΔΝΟ  ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΜΔ 

ΚΔΦΑΛΗ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΔΦΑΛΗ 

ΥΟΡΣΟΚΟΠΗ 

1 

  

Φ.Π.Α. 24%  

Μεπικό ζύνολο   

ΣΔΛΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ-ΔΞΟΓΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΔΙΩΝ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
50

  

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   

 

Θα κάνω χριςθ τθσ διαδικαςίασ προκαταβολισ  ΝΑΙ (………….%) ΟΧΙ 

 
Ζλαβα γνϊςθ των όρων ανάκεςθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τουσ οποίουσ αποδζχομαι.  

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

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

Οδόσ………………………………………αρικμόσ………………………….. 
Τθλζφωνο …………………………….. fax …………………………………. 

 
Σφραγίδα………………………………………………………………. 

Θμερομθνία        ........../........../2021 
 

Υπογραφι  

 

                                                           
50

 δεν υπόκεινται ςε Φ.Ρ.Α.  
 

 

Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084) 
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   Εςπωπαϊκή Ένωζη 
   Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) 
   Κωδικόρ ΟΠ: 5041785 (Κωδ. Απόθαζηρ:7084 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – Δ.Δ.Δ.. 
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