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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
    

ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ   
 

                γηα ηελ πξάμε  : 
 

                            
 
       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 
 

           
          
 
       
     
      ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
          ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ      

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ  
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ  
ΑΡΥΗ : 

ΓΗΜΟ  ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ 
ΝΑΟΤΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  
ΖΜΑΘΗΑ    

ΠΡΑΞΖ  : 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΖΜΑΘΗΑ 

ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Κσδ. ΠξΪμεο Α 
Κσδηθφο MIS 

2012Δ07580212 

376394 

Πξνυπνινγηζκφο 
πξΪμεο  : 

€ 1.476.000,00 
(κε ΦΠΑ 23%) 

 
             € 1.200.000,00   

(ρσξίο ΦΠΑ 23%) 

Αξ. Γηαθάξπμεο  : 38590 / 2013 

Ζκεξνκελέα   : 12 /11 /2013 

 Πιεξνθνξέεο :  Βαηαληδή Αζελά 
Λαπαβίηζαο Γεψξγηνο,  
Μπαηηάλεο Αζαλάζηνο 
Βνξγηαηδίδεο Αιέμαλδξνο 
 ΣειΫθσλν      :  233233-50367, 
50328,50329,6977597785   
 Fax                 :  23320-24260 
 Γ/λζε              :  Πι.Γεκαξρίαο 30,              

Σ.Κ. 59200 – ΝΑΟΤΑ  
 Δ- mail            :   vatantzi@naoussa.gr 
lapavitsas@naoussa.gr, 
mpatianis@naoussa.gr  

  
 Υξεκαηνδφηεζε : ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ 2007-2013 

 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ  ΣΟ ΔΠΠΔΡΑΑ ΜΔΧ 
ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ ΚΑΗ ΑΠΟ ΔΘΝΗΚΟΤ 

ΠΟΡΟΤ – ΔΠΑ 2007-2013 

mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
mailto:mpatianis@naoussa.gr
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ΑΠΟΦΑΖ 
 

 

Ο ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ, έρνληαο ππ΄ φςηλ : 
 

 

 

1. Σελ κε αξ πξση 119080/4-5-2012 απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Τδάησλ κε 
ζέκα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 
ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ» κε θσδηθφ MIS 376394 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013». 
2. Σελ ππ΄ αξηζκ 389/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο 
3. Σελ ππ΄ αξηζκ.  241/2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 
θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνχζα 
πξνκήζεηα  
4.  Σελ κε αξ πξση νηθ110354/17-10-2013 απφθαζε ηεο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ κε ζέκα : 
«Γηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηεο Πξάμεο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ».   
 

 

 

  ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ  
 
 

Γεκφζην Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ γηα 
ηελ πξάμε : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.476.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 
23%. Ζ δηάξθεηα ηεο πξάμεο (ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ) νξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο 
(4) κήλεο. 
 
Ζ ζπλνιηθή πξάμε δηαηξείηαη ζε ηξία δηαθξηηά επί κέξνπο ΣΜΖΜΑΣΑ, σο εμήο : 
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Γίλνληαη δεθηέο δηαθξηηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο πξάμεο. 
Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία ην 
ζχλνιν ηεο πξάμεο, αιιά θαη νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κφλνλ ΣΜΖΜΑΣΟ.  

 

1.-  ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΖ 

ΔΗΓΟ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΑΕΗ 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΓΖΜΟ Ζ.Π. 
ΝΑΟΤΑ  

ΓΖΜΟΗΟ 
ΑΝΟΗΚΣΟ 

Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔ-
ΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗ-
ΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟ-
ΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΥΗ 

    

 

 2.-   ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
    Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πελήληα δχν (52) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ 
Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Δ.Δ.Δ.Κ.). Ζ 
πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Σ.Γ.Γ..) ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) θαη ζηνλ Διιεληθφ 
Σχπν. Οη ελ ιφγσ εκεξνκελίεο έρνπλ σο θάησζη: 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Δ.Δ.Δ.Κ. 12/11/2013 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ Σ.Γ.Γ.. (ΦΔΚ) 22/11/2013 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ  
(ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ)  

 
22/11/2013 

 

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

(ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.) 

ΣΜΖΜΑ 1: Δμνπιηζκφο Μεηαθφξησζεο 

χκκεηθησλ ΑπνξξηκκΪησλ 
360.000 

ΣΜΖΜΑ 2: Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & 

ΠξΪζηλσλ ΑπνξξηκκΪησλ 
600.000 

ΣΜΖΜΑ 3: ΜερΪλεκα Ϋξγνπ 240.000 

ΤΝΟΛΟ 1.200.000 

ΦΠΑ (23%) (επηκεξίδεηαη αλάινγα ζε θάζε νκάδα) 276.000 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.476.000,00 
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    3.-  ΣΟΠΟ  -  ΥΡΟΝΟ  ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ, ΝΑΟΤΑ - ΣΚ 59200 , 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΖΜΑΘΗΑ,  ΔΛΛΑΓΑ.  

 
15/1/2014 

 
Σεηάξηε 

 
11:00 κκ 

ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη ά πεξηΫξρνληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κεηΪ ηελ 
παξαπΪλσ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα, εέλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξΫθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ ρσξέο λα 
απνζθξαγηζηνχλ.  

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηζρχνπλ θαη 
δεζκεχνπλ απηνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣHMA  Β΄. 
 

4.-  ΣΟΠΟ  -  ΥΡΟΝΟ  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  
Οδφο: Γεκαξρίαο 30,Νάνπζα, Σ.Κ. 
59200, 2νο φξνθνο Γεκαξρείνπ,  
αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
15/1/2014 

 
Σεηάξηε 

 
10:00 
π.κ. 

   

   5.-   ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
     Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

α)  ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
β)  ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά 
γ)  ζπλεηαηξηζκνί 
δ)  θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ  
Οη ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. 

 

  6.-   ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  
  Οη δαπάλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Τπνέξγνπ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηεο Πξάμεο 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΖΜΑΘΗΑ» ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε 
2007-2013», κε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Κσδηθφο πιινγηθήο Απφθαζεο ηνπ ΠΓΔ Δ0758.    
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    7.-   ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΧΝ 
     Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε έληππε κνξθή, απαηηείηαη ε 

θαηαβνιή αληηηίκνπ είθνζη (20) επξψ. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα δεηήζνπλ θαη ζα 
παξαιάβνπλ ηελ δηαθήξπμε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Α.Α. πιήξε ζηνηρεία 
ηνπο γηα επηθνηλσλία (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ 
ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε). ε πεξίπησζε πνπ ηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο ή ηα ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ έγγξαθα δεηεζνχλ 
εγθαίξσο, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο κέξεο απφ 
ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο.  

     Ζ απφθαζε δηαθήξπμεο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο δηαηίζεηαη επίζεο ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  :  www.naoussa.gr 

   
    8.-   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ / ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 
    ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ εγγξάθσο θαη εκπξνζέζκσο απφ ηνπο ελδηαθεξφκε-

λνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα 
έγγξαθα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,  απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

     Οη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαζψο θαη φιεο νη απαληήζεηο / δηεπθξηλίζεηο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ: www. naoussa.gr 
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

    

   9.-   ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ  
   Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ/ηνπο 

δηαγσληδφκελν/λνπο πνπ αλαθεξχζζεηαη/ζζνληαη Αλάδνρνο/ρνη, ζηελ δε Τπεξεζία 
Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

  10.-  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 
10.1-  «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ»                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄  
10.2 - «ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ»   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ 
10.3 - «ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ»    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Γ΄ 
10.4 - «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ»                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄  
10.5 - «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ»                                              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 
10.6 - «ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝ. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ»         ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 
10.7 - «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ε΄ 
10.8 - «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ»                      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ζ΄ 
                                          
 

    Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ  
                         
 
 
 
 
 
                                                ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΟ 

 
 

http://www.naoussa.gr/
http://www.paros.gr/
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10.1  -  «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ» 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 

Ζ πξάμε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
αθφινπζνπ εμνπιηζκνχ (εηδψλ ή κεραλεκάησλ) : 
1) έλα (1) Ρπκνπιθφ φρεκα (ηξάθηνξαο), 
2) δχν (2) Ζκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ, 
3) δχν (2) Διθφκελνπο θιαδνζξπκκαηηζηέο 
4) έλαλ (1) Σεκαρηζηή Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ 
5) έλα (1) Όρεκα κε γάληδν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

ηεκαρηζηή 
6) έλαλ (1) Διαζηηρνθφξν εθζθαθέα κε Αξπάγε γηα 

ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ηεκαρηζηή 

ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΑ 
ΔΗΓΟΤ 

Σαμηλφκεζε θαηά CPV (Κνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) 213/08  :   
ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ – ΣΡΑΚΣΟΡΑ: 34138000-3 
ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ: 34223000-6  
ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ: 42996110-8 
ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΟΓΚΧΓΧΝ ΑΠΟΡ/ΣΧΝ: 42996110-8 
ΟΥΖΜΑ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΜΑΥΗΣΖ: 
34138000-3 
ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ: 
43262100-8 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΚΑΗ  ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ ζπλνιηθή πξάμε δηαηξείηαη ζε ηξία δηαθξηηά επί 
κέξνπο ΣΜΖΜΑΣΑ, κε ηα αθφινπζα είδε θαη 
πνζφηεηεο : 
ΣΜΖΜΑ 1 :Δμνπιηζκφο Μεηαθφξησζεο 
χκκεηθησλ ΑπνξξηκκΪησλ πνπ πεξηιακβάλεη: 
- έλα (1) Ρπκνπιθφ φρήκα (ηξάθηνξαο), 
- δχν (2) Ζκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ, 

ΣΜΖΜΑ 2 :Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & 
ΠξΪζηλσλ ΑπνξξηκκΪησλ πνπ πεξηιακβάλεη: 
- δχν (2) Διθφκελνπο θιαδνζξπκκαηηζηέο 
- έλαλ (1) Σεκαρηζηή Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ 
- έλα (1) Όρεκα κε γάληδν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 
ηεκαρηζηή  

ΣΜΖΜΑ 3 :ΜερΪλεκα Ϋξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη: 

- έλαλ (1) Διαζηηρνθφξν εθζθαθέα κε Αξπάγε γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ηνπ ηεκαρηζηή 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟ-
ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ 
(ΦΟΡΔΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ) 

ΔΝΗΑΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Ο.Σ.Α. ΖΜΑΘΗΑ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ 
ΦΠΑ 23% 

1.476.000,00 επξψ 
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ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤ-
ΝΔΗ  

ΚΧΓ. Α                       :   Δ0758  
Κσδηθφο ΠξΪμεο Α   :   2012Δ07580212 
ΦνξΫαο .Α.                 :  ΤΠΔΚΑ  
ΦνξΫαο Α                   :  1012900 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 5% ΔΠΗ 
ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (ΜΔ ΦΠΑ) 

Γηα ην ΣΜΖΜΑ 1  :   22.140,00 € 
Γηα ην ΣΜΖΜΑ 2  :   36.900,00 € 
Γηα ην ΣΜΖΜΑ 3  :   14.760,00 €   

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟ 
ΦΟΡΔΑ 

Σέζζεξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη 
ζην άξζξν 17.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο 
απφθαζεο δηαθήξπμεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 25.1 ηνπ ηδίνπ 
Παξαξηήκαηνο  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο Ζκαζίαο, 
ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ 
Διιάδα. 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ  % 
0,10% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (άξζξν 4§3 Ν. 4013 / 2011).  

ΦΟΡΟ Ϊξζξνπ 55§1, πεξηπη. ζη,  
Ν. 2238/1994 (ΦΔΚ 151Α/16-9-
1994) 

4%  επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ 
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10.2  -  «ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» 

 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α    Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Ο     Β΄ 
 

ΑΡΘΡΟ  ΣΗΣΛΟ 

Άξζξν       1ν     Αλαζέηνπζα  Αξρή  
Άξζξν       2ν   Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ 
Άξζξν       3ν      Πξνυπνινγηζκνί πξάμεο / ΣΜΖΜΑΣΧΝ 
Άξζξν       4ν    Οξηζκνί - πληνκνγξαθίεο 
Άξζξν       5ν   Ννκηθφ Πιαίζην Γηαγσληζκνχ -  Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο 
Άξζξν       6ν   Γεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο  
Άξζξν       7ν     Σξφπνο θαη θφζηνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

πιεξνθνξηψλ   
Άξζξν       8ν     Γηθαίσκα πκκεηνρήο -  Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο - Απνθιεηζκφο 

ππνςεθίσλ   
Άξζξν       9ν      Υξφλνο θαη ηφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 
Άξζξν     10ν   Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ 
Άξζξν     11ν  Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ  
Άξζξν     12ν     ηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  
Άξζξν     13ν     Σξφπνο ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ  
Άξζξν     14ν  Πεξηερφκελν Δπηκέξνπο Φαθέισλ  
Άξζξν     15ν  Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  
Άξζξν     16ν     Απφξξηςε πξνζθνξψλ 
Άξζξν     17ν    Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ - Απνηειέζκαηα δηαγσληζκνχ 

θαη θνηλνπνίεζε ηνπο – Καηαθχξσζε ΣΜΖΜΑΣΟ – Κξίζε 
απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ 

Άξζξν  18ν   Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή χκβαζεο – Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή 
χκβαζεο - Σξνπνπνίεζε χκβαζεο – Οινθιήξσζε χκβαζεο 

Άξζξν     19ν     Σηκέο πξνζθνξψλ - Νφκηζκα 
Άξζξν     20ν     Δγγπήζεηο  
Άξζξν     21ν     Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο – Αληηπξνζθνξέο  
Άξζξν     22ν     Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ  
Άξζξν     23ν     Πξνζθφκηζε / Δπίδεημε Γείγκαηνο  
Άξζξν     24ν  Δλζηάζεηο – Πξνζθπγέο  
Άξζξν     25ν Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ  
Άξζξν     26ν    Γηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ 
Άξζξν     27ν     Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε 
Άξζξν     28ν     Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 
Άξζξν     29ν        Αλσηέξα βία 
Άξζξν     30ν Πξνθαηαβνιέο  
Άξζξν     31ν Σξφπνο πιεξσκήο - Κξαηήζεηο 
Άξζξν     32ν     Γεκνζηφηεηα 
Άξζξν     33ν      
Άξζξν     34ν      
 

Έιεγρνη   
Υξεκαηνδφηεζε 
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Άξζξν 1° 
Αλαζέηνπζα Αξρή 

Αλαζέηνπζα Αξρή (Α.Α.) είλαη ν :  Γάκνο Ζξσηθάο Πφιεσο ΝΪνπζαο (ζην εμήο 
ΓΖΜΟ) 
Ζ Γηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη : Γήκνο Ζ.Π. Νάνπζαο, νδφο Πι. 
Γεκαξρίαο 30  – TK 59200 Νάνπζα, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 
ΔΛΛΑΓΑ  
Σειέθσλν                              : +30–23323-50300 Κέληξν 
Φαμ                                     : +30–23320-24260 
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν     :  info@naoussa.gr   

    Γηθηπαθφο Σφπνο  (URL)       :  www.naoussa.gr  
 
 

   Άξζξν 2ν  
Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 

2.1  Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε πξνκήζεηα ηνπ θάησζη εμνπιηζκνχ 
(εηδψλ ή κεραλεκάησλ)  : 
1. Δλφο (1) Ρπκνπιθνχ νρήκαηνο (ηξάθηνξαο) (είδνο Νν 1),  
2. Γχν (2)  Ζκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ (είδνο Νν 2),  
3. Γχν (2) Διθφκελσλ θιαδνζξπκκαηηζηψλ (είδνο Νν 3) 
4. Δλφο (1) Σεκαρηζηή Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ (είδνο Νν 4). 
5. Δλφο (1) Ορήκαηνο κε γάληδν κεηαθνξάο ηνπ Σεκαρηζηή (είδνο Νν 5). 
6. Δλφο (1) Διαζηηρνθφξνπ Δθζθαθέα κε αξπάγε γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ Σεκαρηζηή  
(είδνο Νν 6).  
 
2.2  Ο ελ ιφγσ εμνπιηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε ηξία δηαθξηηά επί κέξνπο ΣΜΖΜΑΣΑ,  ηα 
νπνία έρνπλ ηελ αθφινπζε αξίζκεζε θαη ηίηινπο :  
ΣΜΖΜΑ 1 : Δμνπιηζκφο Μεηαθφξησζεο χκκεηθησλ ΑπνξξηκκΪησλ πνπ 
πεξηιακβάλεη: 
- έλα (1) Ρπκνπιθφ φρεκα (ηξάθηνξαο), 
- δχν (2) Ζκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ, 
γηα ηε κεηαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ζε ΥΤΣΑ. 
ΣΜΖΜΑ 2 :  Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & ΠξΪζηλσλ ΑπνξξηκκΪησλ 
πνπ πεξηιακβάλεη: 
- δχν (2) Διθφκελνπο θιαδνζξπκκαηηζηέο 
- έλαλ (1) Σεκαρηζηή Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ 
- έλα (1) Όρεκα κε γάληδν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ηεκαρηζηή  
γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ 
θαη ησλ 3 Γήκσλ ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο (Βέξνηαο, Νάνπζαο, Αιεμάλδξεηαο) θαη ησλ 
πξάζηλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ζε ΥΤΣΑ. 
ΣΜΖΜΑ 3 : ΜερΪλεκα Ϋξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη: 
- έλαλ (1) Διαζηηρνθφξν εθζθαθέα κε Αξπάγε, γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ηεκαρηζηή 

θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη είδε  (ή κεραλήκαηα) : 

http://www.naoussa.gr/
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Γίλνληαη δεθηέο δηαθξηηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο πξάμεο, 
ελψ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξέπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
εληαία ην ζχλνιν ηεο πξάμεο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ΣΜΖΜΑΣΟ. 
2.3  Όια ηα είδε ζα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο 
θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. Θα είλαη δνθηκαζκέλα ζε ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζα θέξνπλ εγθξίζεηο ηχπνπ θαη ζήκαλζε CE θαηά ηελ Οδεγία 
2006/42/ΔΚ,  φπνπ απαηηείηαη.  
ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη θάζε άιιν πιηθφ, 
παξειθφκελν, εξγαζία θαη ππνρξέσζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ απφθαζε 
δηαθήξπμεο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο γηα ηελ πιήξε παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.  
2.4  Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (εηδψλ) αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Δ΄ «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο.  
 
 

Άξζξν 3°  
Πξνϋπνινγηζκνί  πξάμεο / ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

3.1 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ελ παξνχζα πξάμε (δει ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, 
ηελ κεηαθνξά ηνπο, ηηο δνθηκέο, ηελ ελδερφκελε επίδεημή ηνπο θαηά ηελ δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία / ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηηο φπνηεο άιιεο ππνρξεψζεηο θαη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ΣΜΖΜΑΣΑ 
 

ΔΙΓΗ 

ΣΜΖΜΑ 1 
Δμνπιηζκφο 

Μεηαθφξησζεο 
χκκεηθησλ 

ΑπνξξηκκΪησλ 
(δχν εέδε) 

ΣΜΖΜΑ 2 
Δμνπιηζκφο 
Σεκαρηζκνχ 
Ογθσδψλ & 
ΠξΪζηλσλ 

ΑπνξξηκκΪησλ 
(ηξέα εέδε) 

ΣΜΖΜΑ 3 
ΜερΪλεκα Ϋξγνπ 

(Ϋλα εέδνο) 

Δίδνο  1 
έλα (1) Ρπκνπιθφ 

φρεκα (ηξάθηνξαο) 
  

Δίδνο  2 

δχν (2) 
Ζκηξπκνπιθνχκελα 
νρήκαηα κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ 

  

Δίδνο  3  
δχν (2) Διθφκελνπο 
θιαδνζξπκκαηηζηέο 

 

Δίδνο  4  
έλαλ (1) Σεκαρηζηή 

Ογθσδψλ 
Απνξξηκκάησλ 

 

Δίδνο  5  

έλα (1) Όρεκα κε 
γάληδν γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπ 

ηεκαρηζηή 

 

Δίδνο  6   
έλαλ (1) Διαζηηρνθφξν 
εθζθαθέα κε Αξπάγε 

ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ 
(ε ηεκΪρηα) 

3 4 1 
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αλαιπηηθά ζηελ απφθαζε δηαθήξπμεο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο) έρεη πξνυπνινγηζζεί 
ζην πνζφ ησλ 1.200.000,00 επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%, δειαδή 
ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1.476.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%.  

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλαιχεηαη ζε θάζε ΣΜΖΜΑ σο αθνινχζσο :  

 

3.2  Ζ πξνκήζεηα ηνπ σο άλσ εμνπιηζκνχ είλαη ην ππνέξγν Νν 1 ηεο Πξάμεο : 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ» ε νπνία έρεη 
εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-
2013» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 119080/4-5-2012 ηνπ Δηδηθνχ 
Γξακκαηέα Τδάησλ θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 376394.  
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο είλαη ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο, Κσδ. Α 0758. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 
02.20.7132.003 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 
ηνπ ΓΖΜΟΤ. 
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξάμεο ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ - Σακείν 
πλνρήο, απφ πφξνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη απφ ίδηνπο πφξνπο – ΔΠΑ 
2007-2013. 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

(ΥΧΡΗ 

Φ.Π.Α.) 

ΦΠΑ 23% 
ΤΝΟΛΟ 

(ΜΔ Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΓΑ 1: Δμνπιηζκφο Μεηαθφξησζεο 

χκκεηθησλ ΑπνξξηκκΪησλ 
360.000 82.800 442.800 

1.1 
ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ - 
ΣΡΑΚΣΟΡΑ 

1 120.000 120.000 27.600 147.600 

1.2 
ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ 
ΟΥΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

2 120.000 240.000 55.200 295.200 

ΟΜΑΓΑ 2: Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & 

ΠξΪζηλσλ ΑπνξξηκκΪησλ 
600.000 138.000 738.000 

2.1 ΔΛΚΟΜΔΝΟ 
ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ 

2 35.000 70.000 16.100 86.100 

2.2 ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΟΓΚΧΓΧΝ  
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

1 360.000 360.000 82.800 442.800 

2.3 
ΟΥΖΜΑ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ 
ΣΔΜΑΥΗΣΖ 

1 170.000 170.000 39.100 209.100 

ΟΜΑΓΑ 3: ΜερΪλεκα Ϋξγνπ 240.000 55.200 295.200 

3.1 
ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ 
ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ 
ΑΡΠΑΓΖ 

1 240.000 240.000 55.200 295.200 

ΤΝΟΛΟ 1.200.000 276.000 1.476.000 
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Άξζξν 4ν  

Οξηζκνί - πληνκνγξαθίεο 
4.1  Οξηζκνέ  

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ 
δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Α.Α.) : Σν θξάηνο, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη 
νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη ελψζεηο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο ηηο 
αξρέο ή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ 
(άξζξν 2§9 ΠΓ 60/2007). ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, Α.Α. είλαη ν ΓΖΜΟ, ν νπνίνο 
πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο θαη ν 
νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηελ ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.   
Γηθαηνχρνο  / Τπεξεζέα  :  Ο ΓΖΜΟ 
ΦνξΫαο ηεο Πξνκάζεηαο ά ΦνξΫαο : Ο ΓΖΜΟ 
Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Τ.Γ.Γ.) : Σν Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 
ΓΖΜΟΤ 
Όξγαλν Λάςεο ΑπνθΪζεσλ ά Απνθαζέδνλ Όξγαλν : Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ ΓΖΜΟΤ. Σν Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο πνπ 
απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα (απνθαζέδνλ φξγαλν) έλαληη ελζηάζεσλ ή/θαη 
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ πνπ δπλαηφλ λα αζθεζνχλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν γηα 
παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Α.Α. ή επηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ ην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ εγθξίλεη ηα 
πξαθηηθά θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά θαη θάζε εηζήγεζε ησλ γλσκνδνηηθψλ 
νξγάλσλ θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Οη απνθάζεηο ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο 
Απνθάζεσλ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο εθηειεζηνχ ραξαθηήξα θαη θνηλνπνηνχληαη 
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.  
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ είλαη ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην.  
Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ, Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ θαη 
εηζάγεζεο γηα αλΪζεζε (Δ.Γ.Γ.) ηνπ ΓΖΜΟΤ : Σν αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή, 
απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν 
ηεο Α.Α., ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο πεξί ζπγθξφηεζεο, νξηζκνχ κειψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, απνηειείηαη δε απφ ηξία κέιε ηνπιάρηζηνλ (άξζξν 46 
Δ.Κ.Π.ΟΣΑ). Ζ Δ.Γ.Γ. γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επί ηπρφλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ 
πξαθηηθψλ θαη επί ηπρφλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ 
Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο. Ζ Δ.Γ.Γ γλσκνδνηεί αθφκα θαη γηα θάζε ζέκα πνπ 
πξνθχπηεη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά ηεο Δ.Γ.Γ. σο γλσκνδνηηθέο ελέξγεηεο ζηεξνχληαη 
εθηειεζηνχ ραξαθηήξα.   
Δπηηξνπά Παξαιαβάο Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.) ηνπ ΓΖΜΟΤ : Σν αξκφδην ζπιινγηθφ 
φξγαλν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο πεξί ζπγθξφηεζεο, νξηζκνχ κειψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδψλ. Ζ Δ.Π. δελ είλαη απνθαηλφκελν φξγαλν θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 
3κειήο.  
Αξκφδηνη ΤπΪιιεινη γηα παξνρά πιεξνθνξηψλ : Βαηαληδή Αζελά, Γηψξγνο 
Λαπαβίηζαο, Μπαηηάλεο Αζαλάζηνο ζηα ηειέθσλa επηθνηλσλίαο : 23323-
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50367/328/329, θαη Αι.Βνξγηαηδίδεο  ηει.6977597785,  θαμ : 23320-24260 θαη e-mail 
: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr , mpatianis@naoussa.gr   
Πξνκεζεπηάο ά ΠξνζθΫξσλ ά πκκεηΫρσλ ά Γηαγσληδφκελνο  :  Οπνηνδήπνηε 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη 
ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
(άξζξν 2§8 ΠΓ 60/2007). 
Δθπξφζσπνο/πνη (ηνπ δηαγσληδφκελνπ) : Σν/α θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πνπ 
ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ 
ππνγξάθεηαη ή/θαη δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - ή/θαη είλαη 
παξφλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 
Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο 
πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / 
θνηλνπξαμίαο. 
Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλέαο : Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζε ηνπ, ζηελ 
νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, e-mail  θιπ), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν 
γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Α.Α. κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 
Γηαθάξπμε : Ζ απφθαζε Γηαθήξπμεο κε ηα παξαξηήκαηά ηεο πνπ έρεη εγθξηζεί κε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε νπνία εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
πξνκεζεπηέο / δηαγσληδφκελνπο / ζπκκεηέρνληεο / πξνζθέξνληεο θαη πεξηέρεη ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο 
δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο θαη θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη ρξήζηκε 
απφ ηελ Α.Α.  
ΦΪθεινο ΠξνζθνξΪο / ΠξνζθνξΪ : Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ / ζηνηρείσλ πνπ 
έρνπλ θαηαηεζεί απφ έλα Πξνκεζεπηή ή Πξνζθέξνληα ή πκκεηέρνληα ή 
Γηαγσληδφκελν, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο Φάθεινο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ζε ρσξηζηνχο επί κέξνπο 
θαθέινπο :  
(α) Σνλ επί κέξνπο Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο ππεχζπλεο 
δειψζεηο, ηα έγγξαθα ζηνηρεία απφδεημεο ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη ηα ινηπά 
ζηνηρεία ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.   
(β) Σνλ επί κέξνπο Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
(γ)  Σνλ επί κέξνπο Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.  
Γηθαηνχρνο : Ο θαηά ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η, άξζξν 2§4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)1083/2006 
ηεο 11/7/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, δεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή 
επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ 
δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο είλαη ν ΓΖΜΟ. 
ΑλΪδνρνο : Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Α.Α. γηα ηελ πινπνίεζε ΣΜΖΜΑΣΟ ή 
ΣΜΖΜΑΣΧΝ ηεο πξάμεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία. 
Καηαθχξσζε ά Απφθαζε Καηαθχξσζεο : Ζ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ΣΜΖΜΑΣΟ / ΣΜΖΜΑΣΧΝ ηεο πξάμεο θαη ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ.  
χκβαζε : Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Α.Α. θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
πινπνίεζε ΣΜΖΜΑΣΟ ηεο πξάμεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
Απφθαζεο Καηαθχξσζεο.  

mailto:vatantzi@naoussa.gr
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Πξνυπνινγηζκφο ΣΜΖΜΑΣΟ / πξΪμεο : Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Α.Α. ζπλνιηθή 
δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ/ηεο πξνθεξπζζφκελνπ/εο ΣΜΖΜΑΣΟ / πξάμεο.  
πκβαηηθφ Πνζφ ά πκβαηηθφ Σέκεκα ά Αμέα ηεο χκβαζεο ά πκβαηηθά Αμέα 
ΣΜΖΜΑΣΟ : Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ΣΜΖΜΑΣΟ ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο πξάμεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ηνπ αλαδφρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην 
ΣΜΖΜΑ ηεο πξάμεο θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ χκβαζε.  
πκβαηηθΪ ηεχρε : Σα ζπλεκκέλα ηεχρε ζηελ χκβαζε κεηαμχ ηεο Α.Α. θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη 
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ,.  
Τπεχζπλε Γάισζε : Δλλνείηαη δήισζε θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 (ΦΔΚ 75Α΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ζπκκε-
ηέρνληνο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο ηνπ. ε πεξίπησζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ εηδηθψο εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην εθπξφζσπν (ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ εμνπζηνδνηηθνχ 
εγγξάθνπ). Οη δεηνχκελεο απφ ηελ Γηαθήξπμε Τπεχζπλεο Γειψζεηο δειψλνληαη ξεηά 
σο ηέηνηεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη πάληνηε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
ππνγξάθνληα, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. ε φιεο ηηο 
ππφινηπεο πεξηπηψζεηο φπνπ δεηείηαη ή αλαθέξεηαη «έγγξαθε δήισζε», «ξεηή 
δέζκεπζε» θιπ, ελλνείηαη ζρεηηθή αλαθνξά ή απάληεζε ζην θείκελν ηεο πξνζθνξάο 
ππνςεθίνπ.  
Πησρεπηηθφο Κψδηθαο : Ο Νφκνο 3588/2007 (ΦΔΚ 153Α/10-7-2007) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 
4.2   πληνκνγξαθέεο 
ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο νη παξαθάησ ζπληνκνγξαθίεο εξκελεχνληαη σο εμήο : 
Γ.Δ.ΜΖ.  :  Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. Σν Γ.Δ.ΜΖ. θαζηεξψζεθε κε ηνλ Ν. 3419/2005, 
ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3853/2010 (Α΄ 90), ηνλ Νφκν 4038/2012 (Α΄14) 
θαη ηνλ Νφκν 4072/2012 (Α΄ 86). ην Γ.Δ.ΜΖ. εγγξάθνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 
είλαη έκπνξνη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ.) πνπ αζθνχλ 
εκπνξία, ελψ ηδξχεηαη ζε θάζε επηκειεηήξην εηδηθή ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. Με ηελ ΚΤΑ 
Κ1-802 (ΦΔΚ 470Β/24-3-2011) ηέζεθε ζε ηζρχ ε εθαξκνγή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. θαη πιένλ νη 
εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη κεηά ηελ 4/4/2011 πξέπεη λα θαηαζέηνπλ ζην Γ.Δ.ΜΖ. ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ ζχζηαζή ηνπο θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ.  
MIS  : Management Information System, ν ραξαθηεξηζηηθφο αξηζκφο (θσδηθφο) κε ηνλ 
νπνίν αλεπξίζθεηαη θάζε εληαγκέλε πξάμε ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 
Γ   :   Γηεζλήο πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζπκθσλία πνπ ζπλήθζε ζην 
πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) πνπ ζπζηήζεθε ην 1995 θαη 
ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο πνπ νινθιε-
ξψζεθαλ ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1993 θαη αληηθαηέζηεζε ηελ Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ 
θαη Δκπνξείνπ ηνπ 1947 (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) θαη ε 
νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή κε ηνλ Νφκν 2513/1997 (ΦΔΚ 139Α).  
Σ.Γ.Γ.. : Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Έλα απφ ηα ηεχρε ηεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο φπνπ δεκνζηεχνληαη ζε πεξίιεςε φιεο νη πξνθεξχμεηο 
δηαγσληζκψλ δεκφζησλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε νπνία πεξίιεςε πεξηιακβάλεη φια ηα νπζηψδε ζηνηρεία 
ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο (Ν. 3469/2006, ΦΔΚ 131Α/28-6-2006, άξζξα 6,7 θαη  9). 
Δ.Κ.Π.ΟΣΑ : Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 
ε Τπνπξγηθή Απφθαζε κε  αξηζκφ πξση. 11389/8-3-93 (ΦΔΚ 185Β/23-3-1993).  
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ΔΑΑΓΖΤ  :  Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ 
ζπζηήλεηαη, έρεη αξκνδηφηεηεο, ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204Α/15-9-2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
 

Άξζξν 5ν 
Ννκηθό Πιαίζην Γηαγσληζκνύ - Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

5.1  Ζ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 
δηέπνληαη απφ ηα θάησζη : 

1. Σηο δηαηΪμεηο φπσο ηζρχνπλ:  
α.-  Σεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
β.- Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/06 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί 
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/06 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Γεθεκβξίνπ 2006 
γ.- Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηεο 31/3/2004 «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ, ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) 213/08 ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ 
842/2011 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 1251/11 ηεο Δπηηξνπήο θαη 
ηζρχεη.  
δ.-  Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19Α/1-2-1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
ε.-  Σνπ Νφκνπ 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/8-6-2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  ζη.- Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ 
θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ηδίσο κε ηνλ Ν. 3801/2009, ΦΔΚ 163Α, άξζξν 46 θαη ηνλ 
Ν.3752/2009, ΦΔΚ 40Α/4-3-200, ΚΔΦ. Γ, άξζξν 8). 

δ.- Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267Α/3-12-2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
ε.-  Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173Α/30-9-2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε 
ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 
Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 
92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπν-
πνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
ζ.-  Σνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204Α/15-9-
2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
η.-  Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη.  
ηα.-  Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226Α/27-10-2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 
κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», άξζξν 26 : 
«πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο» 
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ηβ.- Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64Α/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 
2.  Σηο απνθΪζεηο :  
α.- Σελ Απφθαζε κε αξηζκ Π1/2345 «Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν 
Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) κέρξη 31-12-2013 ησλ πξνκεζεηψλ πνπ 
εληάζζνληαη ζε πγρξεκαηνδνηνχκελα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα» (ΦΔΚ 688Β/ 
26-3-2013). 
β.-  Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ πξση. 11389/8-3-93 «Δληαίνο Καλνληζκφο 
Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» (ΦΔΚ 185Β /23-3-1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη 
θαηά ηα ζεκεία ζηα νπνία δελ αληίθεηληαη πξνο ην ΠΓ 60/2007. 
γ.-  Σελ κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27-03-08 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο (ΤΠΑΤΓ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο αξηζκ. 43804/ΔΤΘΤ 
2041 (ΦΔΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΔΤΘΤ 1212 (ΦΔΚ 1088Β/19-7-2010), 
18818/ΔΤΘΤ 864  (ΦΔΚ 1111Β/3-6-2011) θαη 5058/ΔΤΘΤ 138 (ΦΔΚ 292Β/13-2-
2013) θαη ηζρχεη. 
δ.-  Σελ ΚΤΑ κε Αξηζκ. Π1/2380 : «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» 
(ΦΔΚ 3400Β/20-12-2012). 
5.2 Αλ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηα 
παξαπάλσ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ζα εληνπηζηεί απφ πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή δηαγσληδνκέλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24.2.1 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο, ηφηε, φπσο εμ' άιινπ θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, 
θαηηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα παξαπάλσ 1α έσο 2δ, ζχκθσλα κε ηελ 
ηξνπνπνίεζε πνπ θέξεη ε αιιαγή ζηε λνκνζεζία. 

Γηα ηελ επίιπζε νησλδήπνηε δηαθνξψλ πξνθχςνπλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο 
παξνχζαο πξνκήζεηαο αξκφδηα είλαη ηα θαηά πεξίπησζε δηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
 
 

Άξζξν 6ν 
                  Γεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο 

                      6.1  Γεκνζηεχζεηο 
1.  Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηάιζεθε κε ειεθηξνληθφ κέζν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

32§5 ηνπ ΠΓ 60/2007, γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δ.Δ.Δ.Κ. ζηηο 12/11/2013 
  2.  Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχηεθε άπαμ ζην Σ.Γ.Γ.. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) ζηηο 22/11/2013   
  3.   ηνλ Διιεληθφ ηχπν δεκνζηεχηεθε άπαμ : 

  ε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο ηηο ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ θαη ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ  
ζηηο 16/11/2013(ηειεπηαία δεκνζίεπζε) 

  ε ηξεηο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο (δχν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία) 
ηηο ΛΑΟ, ΖΜΔΡΖΗΑ θαη ΒΔΡΟΗΑ ζηηο 20/11/2013 (ηειεπηαία δεκνζίεπζε). 

4. Ζ δηαθήξπμε ζηάιζεθε ζηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο θαη ηνλ ΔΟΜΜΔΥ ή ζηνλ 
θαζνιηθφ δηάδνρφ ηνπ γηα ελεκέξσζε.  

5.  Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Νάνπζαο.  

6. Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε επίζεο θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   
http://www.naoussa.gr/news/calls/  ζηελ δηαδξνκή : Πξνζθιήζεηο Πξνθεξχμεηο 
ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ► ζηηο19/11/2013 
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7. Σέινο ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο , φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) ζηηο  15/11/2013, φπνπ θαη 
έιαβε αξηζκφ ΑΓΑ  :  ΒΛ1ΛΧΚ0-ΤΒ 

6.2  Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ 
ηνλ/ηνπο δηαγσληδφκελν/λνπο πνπ αλαθεξχζζεηαη/ζζνληαη αλάδνρνο/ρνη (ΝΚ 
204/2010), ζηελ δε Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 
 

Άξζξν 7ν  
Σξόπνο θαη θόζηνο ιήςεο εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ   

      7.1  Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο 
δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ζηνλ 
δηθηπαθφ ηφπν : www.naoussa.gr.     
7.2  Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο, λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα παξαιακβάλνπλ ηελ 
Γηαθήξπμε ζε έληππε κνξθή, έλαληη αληηηίκνπ είθνζη (20) επξψ, απφ ην Γεκαξρείν, 
ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γξαθείν Πι.Γεκαξρίαο 30, ΣΚ 59200 – Νάνπζα 
Ζκαζίαο, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζκαζίαο, Διιάδα, ηειέθσλν : 23323-
50367/328, θαμ : 23320-24260 θαη e-mail : vatantzi@naoussa.gr, 
lapavitsas@naoussa.gr, mpatianis@naoussa.gr θαη ε παξαιαβή ηνπ γίλεηαη είηε δηα 
ησλ ηδίσλ, είηε δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο 
ηνχην πξνζψπνπ είηε κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ (courier) ε νπνία ζα πξνζθνκίζεη 
ηελ ζρεηηθή εληνιή. Αξκφδηνη ππάιιεινη πξνο ηνχην είλαη νη θνη  Βαηαληδή Αζελά, 
Γηψξγνο Λαπαβίηζαο, Μπαηηάλεο Αζαλάζηνο,  θαη Αιέμαλδξνο Βνξγηαηδίδεο  (ηει 
6977597785)  ζηα σο άλσ ηειέθσλα θαη θαμ, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηελ 
δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο θαη φπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ. 
7.3 Ζ Α.Α. ζα δηαηεξεί εηδηθφ Ϋληππν ζην νπνίν, φζνη παξαιακβάλνπλ ηελ 
Γηαθήξπμε ζε έληππε κνξθή, ππνρξενχληαη λα θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο 
(επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) θαη λα 
ππνγξάθνπλ, ζα αλαγξάθεηαη δε αθφκα θαη ε εκέξα παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα απνζηείιεη ζε απηνχο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα 
ή δηεπθξηλίζεηο. ην ίδην έληππν ζα αλαγξάθνληαη θαη φζνη δεηνχλ κε ζρεηηθή έγγξαθε 
αίηεζε ηελ δηαθήξπμε (επφκελε παξάγξαθνο 7.4) φπνπ θαηαγξάθεηαη θαη ε 
εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο απφ απηνχο.  
7.4  ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ 
(courier), ε Α.Α. δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή 
παξάδνζή ηεο.   
Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν πνπ 
παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα, ηνπο 
πίλαθεο πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Α.Α. θαη λα δεηήζνπλ λέν 
πιήξεο αληίηππν.  
Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε 
πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηηχπνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

      7.5  Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ γξαπηψο ηα ζρεηηθά 
κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ Ϋγγξαθα (δει ε απφθαζε δηαθήξπμεο κε ηα 
παξαξηήκαηά ηεο), κΫρξη θαη επηΪ (7) άκεξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ, δει. κέρξη θαη ηηο 9/1/2014, απηά παξαδίδνληαη (ή απνζηέιινληαη 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.naoussa.gr/
mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr
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ζε απηνχο κε απφδεημε παξαιαβήο, κε θξνληίδα θαη δαπάλεο απηψλ) κέζα ζε έμη (6) 
εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αίηεζεο.  
7.6  Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ κε έγγξαθν αίηεκα 
απφ ηελ Α.Α., ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο ά δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθά κε ηα 
έγγξαθα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, κΫρξη θαη ελλΫα (9) άκεξεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δει. κέρξη θαη ηηο 7/1/2014 απηέο 
παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 
νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη κε απφδεημε παξαιαβήο. Οη σο άλσ 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γλσζηνπνηνχληαη θαη ζε φζνπο 
παξέιαβαλ ηελ Γηαθήξπμε ζε έληππε κνξθή θαηά ηελ παξάγξαθν 7.3 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  
Αηηήκαηα παξνρήο ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ 
πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, είλαη εθπξφζεζκα θαη δελ 
εμεηάδνληαη. 
Οη ηπρφλ αηηεζείζεο δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζα θαηαρσ -
ξνχληαη θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο παξ 7.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζ΄ φιε 
ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

      7.7  Οη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη ζε θακηά πεξίπησζε λα  επηθαινχληαη 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο εθ κέξνπο ηεο Α.Α.  

 

 
Άξζξν 8ν  

Γηθαίσκα πκκεηνρήο- Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο- Απνθιεηζκόο 
ππνςεθίσλ 

8.1  Γηθαέσκα ζπκκεηνράο  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ Δ.Ο.Υ., ή ζε 
ηξίηεο ρψξεο πνπ ζεκειηψλνπλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζηελ Γηεζλή Γ (άξζξν 5 ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ηέινο 
ζε άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε 
ηελ ΔΔ. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη ππήθννη ησλ θξαηψλ απηψλ θαη λα είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Χο λνκηθά πξφζσπα λννχληαη νη εηαηξείεο ηνπ 
αζηηθνχ ή ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 
έρνπλ ζπζηαζεί θαηά ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη έρνπλ 
ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο 
έδξα ζην εζσηεξηθφ ηνπο.  
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζηέο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή 
πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ, εγγεγξακκέλνη εηο ην νηθείν 
επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ή αληηπξφζσπνη εγγεγξακκέλνη εηο ηα 
νηθεία επηκειεηήξηα. 
8.2  Δλψζεηο / Κνηλνπξαμέεο  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ θαη νη ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο ησλ σο 
άλσ πξνζψπσλ, νη νπνίεο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο : 

 Πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα θάζε 
πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε / θνηλνπξαμία. 

 Οη ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο ζπγθξνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ησλ 
δηνηθήζεσλ φισλ ησλ κειψλ ηνπο (εηαίξσλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο), κε ηηο 
νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη ζρέζεηο ησλ κειψλ 
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ηνπο. Μεηαμχ άιισλ, νξίδεηαη θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη ν επηθεθαιήο ηεο έλσζεο / 
θνηλνπξαμίαο αιιά θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε / θνηλνπξαμία. 

 Οη δηαγσληδφκελεο ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ πξνζθνξά εθπξνζσ-
πνχκελεο απφ Νφκηκν Δθπξφζσπν, πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα πξάμεη ηνχην, 
απφ ηα αληίζηνηρα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Ζ θνηλή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ 
φια ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε / θνηλνπξαμία, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

 Όηη φια ηα πξφζσπα ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο 
λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ 
Δ.Ο.Υ. ή ζε άιιεο ρψξεο θαη΄ εθαξκνγήλ ηεο Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. 

 Οη ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή 
κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 
εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αδπλακίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή εμ αηηίαο 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο 
θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή πξνζθνξάο. Δάλ ε παξαπάλσ αδπλακία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλσηέξαο βίαο, πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο 
ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο, κε ην ίδην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα 
ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 
πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ 
Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ ηνπ ΓΖΜΟΤ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

8.3  Πξνζσπηθά θαηΪζηαζε (απνθιεηζκφο) ππνςεθέσλ 
1.  Απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ ζπκκεηέρσλ, φηαλ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο Α.Α. κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα, φπσο αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 43§1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 [θαη άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ] ήηνη : 
i) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 
29.1.1998, ζει. 1), 
ii) δσξνδνθέα, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2), 
iii)  απΪηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48), 
iλ)  λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ 
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, 
ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76). 
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2.  Απνθιείεηαη αθφκα έλαο πξνζθέξσλ ζε πεξίπησζε πνπ  :  
α) Σειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε θαηάζηαζε 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ άξζξσλ 99-106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ή 
έρεη ππνβάιεη αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έρεη ππνβάιεη ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο 
ησλ άξζξσλ 107 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ή επξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
ρψξαο ηνπ. 
β) Καηαδηθάζζεθε κε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα 
πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ.  
γ) Έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 
Γηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα, πνπ κπνξεί λα 
δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Α.Α.  
δ) Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ηε 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπ. 
ε)  Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ 
θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
ηνπ. 
ζη)  Δίλαη έλνρνο ππνβνιήο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.  
3.   Απνθιείεηαη, επίζεο, απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο : 
α) Γελ έρεη ππνβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
β) Γελ έρεη ππνβάιεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
γ) Γελ έρεη ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε, ή/θαη έρεη παξαβεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
δ) Έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ 
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε.  
4.  Απνθιείνληαη αθφκε : 
α)  Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε 
ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ζηηο ρψξεο ηνπο. 
β) Οη ελψζεηο πξνζψπσλ / θνηλνπξαμίεο ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ 
κέινο ηεο. 
γ)  Σα λνκηθά πξφζσπα, ν εθπξφζσπνο ησλ νπνίσλ δελ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην θαηάιιειν απνδεηθηηθφ εθπξνζψπεζεο.  
δ)  Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ ππνβάιινπλ απφθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ 
έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη νη ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά θαη δελ πξνζθνκίδνπλ απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηηο απνηεινχλ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε. 
5. Ζ Α.Α. κπνξεί, εθφζνλ ακθηβάιεη σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ 
ππνςεθίσλ, λα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ. Όηαλ νη 
πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε Α.Α. 
κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Σα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ, 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν 
ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ, ηα λνκηθά ή/ θαη θπζηθά πξφζσπα, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληαο.  
8.4  Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά επΪξθεηα 
Απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθέξσλ πνπ δελ πιεξνί ηηο αλαγθαίεο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο επάξθεηαο θαη ηα φξηα ηνπο 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
8.5  ΣερληθΫο ά/θαη επαγγεικαηηθΫο ηθαλφηεηεο  
Απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηέρσλ πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ ή/θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηα φξηα ηνπο, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
 
 

Άξζξν 9ν  
Υξόλνο θαη ηόπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ 
9.1  Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εγγξάθσο : 
α)  είηε θαηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζώπσο κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο, ή κε 
εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηνπο πξνζθνκίδνληαο ζηελ 
πεξίπησζε απηή καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, 
βεβαηνύκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ από αξκόδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν  ή 
β) απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν 
(courier)  
ζηελ δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, 
κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη κε φπνηνλ απφ ηνπο δχν παξαπάλσ 
ηξφπνπο ππνβιεζνχλ νη πξνζθνξέο, απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 
Α.Α. νπσζδήπνηε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη κέρξη θαη ηελ 14/1/2014 θαη ψξα 15:00 κκ. 
(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ).  
ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε 
απφδεημε θαη πξσηνθνιινχληαη.  
Γελ ζα ιεθζνχλ ππ΄ φςηλ πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ σο άλσ 
θαζνξηζκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα αιιά δελ 
έθζαζαλ ζηελ Α.Α. εκπξφζεζκα. 
Ζ Α.Α. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηνπ θαθέινπ ηεο 
πξνζθνξάο ή γηα ηελ κε πξνζήθνπζα θαηάζηαζε ηνπ θαθέινπ απηνχ ή γηα ην 
πεξηερφκελφ ηνπ. 
9.2  Όιεο νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη εκπξφζεζκα ζηελ Α.Α. κε νπνηαδήπνηε 
απφ ηνπο σο άλσ ηξφπνπο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά πξσηνθνιινχληαη θαη 
θπιάζζνληαη ζηελ Τ.Γ.Γ. γηα λα παξαδνζνχλ ζηελ Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ, πξνθεηκέλνπ 
λα απνζθξαγηζηνχλ ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο 
δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, δελ ιακβάλνληαη ππ' φςηλ. Δπίζεο επηζηξέθνληαη 
ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηνλ 
ΓΖΜΟ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 
9.3  Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 52 εκεξψλ απφ ηελ 
επνκέλε (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1182/71 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 1971) ηεο 
εκεξνκελέαο απνζηνιάο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ Τπεξεζία 
Δ.Δ.Δ.Κ. γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. ηελ σο άλσ πξνζεζκία δελ πξνζκεηξνχληαη 
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ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δ.Δ.Δ.Κ. θαη ε 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ζ δηαθήξπμε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο δελ κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ 
επίπεδν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 
Ο Γηαγσληζκφο θαηΪ ζπλΫπεηα ζα γέλεη ηελ 15ε ηνπ κελφο Ηαλνπαξένπ ηνπ 
Ϋηνπο 2014, εκΫξα ΣεηΪξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 
Σφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ε 
αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νδφ Πι.Γεκαξρίαο 30, ΣΚ 59200, 
ζηελ Νάνπζα Ζκαζίαο, ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ Διιάδα.   
9.4  Σν άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηνλ ίδην 
ηφπν, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί κε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Α.Α.  
 
 

Άξζξν 10ν 
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

10.1  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα 
ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σα έγγξαθα ηεο χκβαζεο θαζψο θαη 
φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά δεκφζησλ 
αιινδαπψλ αξρψλ ή δηθαηνινγεηηθά δεκφζησλ αιινδαπψλ αξρψλ θαη δεκφζηα 
έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ είλαη 
λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο απηήο είηε κε ηελ 
επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο “Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 
(πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Σα 
πξσηφηππα απηά ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα 
είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε 
απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
Διιεληθή Γιψζζα.  
Καη' εμαίξεζε, ηα εξγνζηαζηαθά ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) αιιά θαη θάζε 
απζηεξά ηερληθφο φξνο γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή, κπνξεί λα είλαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ε θάζε πεξίπησζε 
ε Δ.Γ.Γ. έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληαο ηελ κεηάθξαζε 
νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο. 
10.2 Οη ηπρφλ δαπάλεο γηα κεηαθξάζεηο απφ θαη πξνο ηελ Διιεληθή γιψζζα 
νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ ζπκκεηέρνληνο ή/θαη αλαδφρνπ ή άιινπ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζπκκεηέρσλ ή/θαη αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο δηεξκελείαο απφ θαη πξνο ηελ Διιεληθή γιψζζα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ζπκκεηέρνληνο ή/θαη αλαδφρνπ θαη ησλ ζηειερψλ 
ηνπ/ηνπο κε ηελ Τπεξεζία, ζα βαξχλνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα ή/θαη ηνλ αλάδνρν.  

 
 

Άξζξν 11ν  
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

11.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή ή αλαζεψξεζε θαη αλεμάξηεηα απφ 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα ή 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα Ϋμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε 
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 
ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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11.2 Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη θαη' αλψηαην 
φξην ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
Έηζη, εάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Α.Α. απεπζχλεη 
εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ 
απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο 
νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηνχο, ή ηελ απνζηνιή ηεο εηδνπνίεζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), άξζξν 14 : «Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν», θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, 
νθείινπλ λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο 
δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ηπρφλ παξάηαζε. Ζ δήισζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο γίλεηαη δεθηή, αλ ππνβιήζεθε κέζα ζην σο άλσ δεθαήκεξν δηάζηεκα κε 
ηειενκνηνηππία, εθφζνλ φκσο ζηελ ζπλέρεηα θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία, εληφο 5κέξνπ 
απφ ηελ ιήμε ηεο δεθαήκεξεο απηήο πξνζεζκίαο, έγγξαθν φκνην κε απηφ πνπ εζηάιε 
κε ηελ ηειενκνηνηππία, ην νπνίν θέξεη ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή 
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ (Δ.Α. ηΔ Αξηζκφο 442/2002 θαη άξζξν 10§2 
Ν.2690/1999 – ΦΔΚ 45Α).   
Γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο 
ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην παξαπάλσ απηφ δηάζηεκα. Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ 
παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 
καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε Α.Α. θξίλεη 
αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Ζ 
αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην 
απνδερηεί.  
11.3   Ο ζπκκεηέρσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο 
κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 
ζπκκεηέρσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 
 έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  
 θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή 

δηθαζηηθή   ελέξγεηα. 
11.4   Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. 
 

 
Άξζξν 12ν  

ηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
ζηνλ επί κέξνπο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα 
θάησζη δηθαηνινγεηηθά κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα . 
12.I Πέλαθα ΔιΫγρνπ ΠεξηερνκΫλνπ. ηελ αξρή ηνπ επί κέξνπο θαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφο πίλαθαο ειέγρνπ πεξηερνκέλσλ 
(check list).   
12.II    Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκφ 
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, γηα θΪζε ΣΜΖΜΑ ηεο πξΪμεο γηα ην 
νπνίν ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε δηάξθεηά 
ηεο, ηα ηδξχκαηα έθδνζεο θαη ν ηξφπνο ζχληαμήο ηεο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 
ζην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
12.III  ΛνηπΪ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο   
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Δπηπιένλ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ 
θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ή δειψζεηο : 
1) Τπεύζπλε δήισζε Νν 1, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη : 
α)  Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ60/2007 (άξζξν 45 ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ), ήηνη γηα : 

      i) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 
29.1.1998, ζει. 1), 

      ii) δσξνδνθέα, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

      iii) απΪηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 
316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

      iv) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, 
γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, 
ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 
76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

β)  Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο Νν 1 θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο  

-  ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε 
Νν 1 άλσ πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ησλ εδαθίσλ 1α θαη 1β ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινπλ : 
●     νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. 

(Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία, Ν.4072/2012) 
●●    ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη Α.Δ.   
● ● ●  ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 
-  Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε Νν 1 ησλ 
εδαθίσλ 1α θαη 1β ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.   
-   Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε 
ησλ εδαθίσλ 1α θαη 1β ηνπ παξφληνο αθνξά θάζε κέινο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία.   
2) Τπεύζπλε δήισζε Νν 2, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
δηαγσληζκνύ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη : 
α) Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε & επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. 
- Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή 
ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηνπο.   
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β)  Γελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (γηα ηηο 
εκεδαπέο ΑΔ), ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα).   
γ)  Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε θαηάζηαζε εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ άξζξσλ 99-106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ή δελ έρνπλ ππνβάιεη 
ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ησλ άξζξσλ 107 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.  
- Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δειώλνπλ όηη δελ ηεινύλ ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζώο θαη ζε θαηάζηαζε εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαδηνξγάλσζεο ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο ηνπο. - Σα 
αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ηνπο.   
δ) είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο 
ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο 
θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπο (ζεκεία ε θαη ζη άξζξνπ 
43§2 ηνπ ΠΓ 60/07).   

  ε)  δελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  ή φηαλ 
δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζεκείν δ άξζξνπ 43§2 ηνπ ΠΓ 
60/2007). 

ζη)  δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκψλ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε. Δάλ ε πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππ’ 
φςηλ γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο κφλν γηα ην ρξνληθφ ηνχην δηάζηεκα.  

  δ) δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα πνπ 
απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Α.Α. (ζεκείν δ 
άξζξνπ 43§2 ηνπ ΠΓ 60/2007). 

ε)   δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 
ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο (ζεκείν  
γ άξζξνπ 43§2 ηνπ ΠΓ 60/2007).  

ζ)   ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 
η)   είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε επσλπκία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Δπηκειεηήξηνπ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη θαη ην αληηθείκελν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα), (άξζξν 44 ΠΓ 60/2007). 
- Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο ηνπο. 

   ηα)  Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ελ ιφγσ ππεχζπλεο δήισζεο Νν 2 θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 
ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο  
-  ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε παξνχζα ππεχζπλε 
δήισζε  Νν 2 άλσ, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 
-  Οη σο άλσ  ππεχζπλεο δειψζεηο Νν 1 θαη Νν 2 κπνξεί λα θέξνπλ εκεξνκελία 
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
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εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ 
ηεο ππνγξαθήο  απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ.  
3)  ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, απφθαζε αξκνδένπ νξγΪλνπ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ γηα ηελ Ϋγθξηζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε ελψζεσλ 
/ θνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ 
δηνίθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηηο απνηεινχλ, πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο 
ηνπο ζηελ έλσζε / θνηλνπξαμία θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πξάμε.  
4)  Δθφζνλ νη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξφζσπν /  
αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ 
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

     5) Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
6) Σν πξνθέι ηεο επηρεέξεζεο. Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη 
αλαθνξά κε ην πξνθέι ηεο επηρεέξεζεο ηνπ, ήηνη ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή / κνξθή / 
νξγαλφγξακκα ηνπ, ηνπο ηνκείο / εχξνο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα, 
ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, ηηο εκπνξηθέο 
ηνπ επηδφζεηο.    
7) Σα λνκηκνπνηεηηθΪ θαη ινηπΪ Ϋγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο. Έηζη :   
 Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα : 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. , Ι.Κ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη : 
 Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ., βεβαίσζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη γελφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο 
θαηαζηαηηθνχ ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ή ηνλ λφκηκν 
αλαπιεξσηή ηνπ.   
 Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ., έλα αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη 
δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.   
 Πξνθεηκέλνπ γηα Η.Κ.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θεθαιαηνπρηθήο 
εηαηξίαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ απφ ην θαηά ηφπν αξκφδην Γ.Δ.ΜΖ., θαη 
απφθαζε ησλ εηαίξσλ γηα νξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή, αλ δελ νξίδεηαη ζην 
θαηαζηαηηθφ. 
  Πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ., Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαβνιψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη 
θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ.   

●  Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:  
 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ  
   Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ (πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη 
ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο πνπ ηδξχζεθε κεηά ηηο 4/4/2011, 
ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε 
ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ Γ.Δ.ΜΖ.  
-  Σα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ 
ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη από απηά πξέπεη λα 
πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Α.Δ., ηα ππόινηπα πξόζσπα 
πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθό πξόζσπν θαη 
ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 
θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ.  



- 29 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα θαηαζέζνπλ  
 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη 
ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

8)  Τπεχζπλε Γάισζε γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
9) Τπεχζπλε Γάισζε φηη ν δηαγσληδφκελνο πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο βαζκνινγίαο 
θαη ρσξίο θακία δέζκεπζε ηνπ ΓΖΜΟΤ γηα ηελ επηινγή ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη, 
αλαιακβάλεη - εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεέ απφ ηελ Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ - είηε λα 
πξνζθνκίζεη ελψπηνλ ηεο Δ.Γ.Γ. ίδην/α κεράλεκα/ηα ή παξφκνην/α κε απηφ/ά ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ, ην/α νπνίν/α θαη ζα παξακείλεη/νπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) 
εξγάζηκεο εκέξεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηήζεη/ζνπλ αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο/εξγαζίεο φκνηεο κε απηέο γηα ηηο 
νπνίεο πξννξίδνληαη, ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ε αμηνπηζηία θαη ε απφδνζή ηνπο 
ζχκθσλα θαη κε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, είηε λα ηα 
επηδείμεη ζηελ Δ.Γ.Γ. (ζε κέιε πνπ ζα νξίζεη ε Α.Α.) φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε 
άιινπο Φνξείο, εθηφο ηνπ ΓΖΜΟΤ, πνπ απηφο θξίλεη φηη απηφ είλαη εθηθηφ, νη 
νπνίνη έρνπλ πξνκεζεπηεί ίδηα ή παξφκνηα κεραλήκαηα ψζηε λα ηα 
παξαθνινπζήζνπλ ζηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο / εξγαζίεο, αλεμάξηεηα ηεο 
θαηαθχξσζεο ή κε ηεο πξνκήζεηαο ζ' απηφλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα έμνδα επίδεημεο, 
κεηαθηλήζεσλ, πιήξνπο δηαηξνθήο θαη δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο Δ.Γ.Γ. θαιχπηνληαη 
απφ πφξνπο ηεο Α.Α. Με επίδεημε ίδηνπ/σλ ή παξφκνηνπ/σλ κεραλήκαηνο/άησλ ζε 
ιεηηνπξγία, εθ' φζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηνλ ΓΖΜΟ, επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ. 
Ζ σο άλσ επίδεημε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ΓΖΜΟ θαη 
εληφο ην πνιχ δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ ζα 
δεηεζεί εγγξάθσο. 
10) Τπεχζπλε Γάισζε φηη ζα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηχπνπ ζε 
ηζρχ, απφ αξκφδηα Κξαηηθή Τπεξεζία – γηα φπνην απφ ηα κεραλήκαηα ε έγθξηζε απηή 
απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο -  γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηελ Διιάδα (θαη φρη 
ζε φπνηεο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ) – θαη ηα ινηπά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ, γηα ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ, ηελ νπνία ζα εθδψζεη ν ΓΖΜΟ. 
11) Τπεχζπλε δάισζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζηελ 
νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε, ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηνλ 
έιεγρν ηεο ππεξεζίαο έθδνζεο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο. 
12)  Έγγξαθε απφδεημε ησλ ηερληθψλ ά/θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηάησλ 
12.1  Πξφηππα εμαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη ηεξνχλ νξηζκέλα πξφηππα εμαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο, κε ηελ θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 : 
2008 :  α) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη  β) ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν 
πξνκεζεπηήο επηθαιείηαη ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηξίηνπ θνξέα θαηά ηελ 
παξάγξαθν 12.ΗV ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο 
αθνξά ηνλ ηξίην θνξέα.   
Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 
πηζηνπνίεζεο. Πηζηνπνηεηηθά ISO ησλ νπνίσλ ε ηζρχο έρεη ιήμεη, δελ γίλνληαη 
δεθηά θαη ε αληίζηνηρε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
12.2 Πέξαλ ησλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα 
απνδείμεη ηηο ηερληθέο ή/θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζηελ εθηέιεζε παξφκνησλ 
πξνκεζεηψλ, κε ηελ ηθαλνπνίεζε επηπιένλ θαη ησλ δχν εθ ησλ απαηηήζεσλ Α θαη Β 
πνπ αθνινπζνχλ, κε ηελ ππνβνιή ησλ θάησζη ζηνηρείσλ : 
Α)   ΚαηΪινγν κε ηηο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο 
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Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη θαηάινγν κε ηηο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ηξηεηία, παξφκνησλ ζε ηχπν θαη 
ραξαθηεξηζηηθά κεραλεκάησλ κε ην/ηα δεηνχκελν/α ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ κε κλεία, γηα 
θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 
ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ππνρξέσζεο παξάδνζεο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 
αμίαο ησλ εηδψλ. Οη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, εάλ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ 
δεκφζην ηνκέα, κε πηζηνπνηεηηθά νξηζηηθήο παξαιαβήο ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή 
ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ε εκπξφζεζκε ή 
κε παξάδνζε ησλ πιηθψλ θαη εάλ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ηα 
αληίζηνηρα επίζεκα παξαζηαηηθά έγγξαθα πψιεζεο ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε 
έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
αγνξαζηή θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ πξνκεζεπηή.  
Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή δηαζέηεη ην 
δεηνχκελν απφ ηελ δηαθήξπμε πξντφλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο σο άλσ 
θαζνξηδφκελεο ηξηεηίαο, ππνβάιιεη ηνλ θαηάινγν παξαδφζεσλ πνπ έρεη πξαγκαην-
πνηήζεη θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 
Ο θαηάινγνο θαηά ζπλέπεηα πξνηείλεηαη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή : 
                                                     

ΣΜΖΜΑ ..…   :  ……………………………………….. 

Τπφδεηγκα Καηαιφγνπ Παξαδφζεσλ 

Α/
Α 

ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ 
 (ΓΖΜΟΗΟ ΄Ζ 
ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΦΟ-
ΡΔΑ) 

ΤΝΣΟΜΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΣΖ ΠΡΟΜΖ-
ΘΔΗΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΠΑΡΑΓΟΖ & 
ΤΠΟΥΡΔΧΖ 
ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ & 
ΑΞΗΑ ΣΧΝ 
ΔΗΓΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΟ 
ΣΔΚΜΖΡΗ-
ΧΖ 

1      

2      

θν
θ 

     

 ηελ ζηήιε «ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ …» λα δνζνύλ ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ παξαιεπηώλ 
(ηειέθσλα, θαμ, δηεπζύλζεηο θιπ) 

 Δηδηθά ε ζηήιε «ΣΟΙΥΔΙΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ» ζπκπιεξώλεηαη κε κία εθ ησλ 
επηινγώλ : Πηζηνπνηεηηθό Γεκόζηαο Αξρήο / Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο 
Γεκόζηαο Αξρήο / Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  / Τπεύζπλε δήισζε πειάηε-ηδηώηε 
ή Τπεύζπλε δήισζε ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ή πξνκεζεπηή.  

 Αλ ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη εθπεθξαζκέλν ζε μέλν λόκηζκα, πξέπεη 
ζηνλ θαηάινγν λα απεηθνλίδεηαη ζε επξώ, κε βάζε ηελ ηζρύνπζα θαηά ηνλ ρξόλν 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ηζνηηκία, ε νπνία επίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη.  

 Ο σο άλσ θαηάινγνο πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λόκηκν 
εθπξόζσπό ηνπ.   

Χο ειΪρηζηε απαέηεζε ζεσξεέηαη νη πξνζθΫξνληεο λα Ϋρνπλ παξαδψζεη (φπσο 
ζα πξΫπεη λα πξνθχπηεη απφ ηνλ σο Ϊλσ θαηΪινγν) απφ Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ έδην 
ά παξφκνην κερΪλεκα κε απηφ/Ϊ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε 
ηξηεηέα ζηηο ρψξεο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 9.1 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. ε 
πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο απνηειεέ Έλσζε / Κνηλνπξαμέα, ε σο 
Ϊλσ απαέηεζε επηηξΫπεηαη λα πιεξεέηαη αζξνηζηηθΪ απφ ηα κΫιε ηεο Έλσζεο / 
Κνηλνπξαμέαο.  
Σν ζηνηρεέν ηεθκεξέσζεο ηεο παξΪδνζεο απηάο πξΫπεη λα πξνζθνκέδεηαη ζε 
ζεσξεκΫλν αληέγξαθν. 
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Β)  ΟξγΪλσζε θαη εμνπιηζκφ ηνπ πξνζθέξνληα. 
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη έθζεζε φπνπ ζα πεξηγξάθεη ηελ ππνδνκή θαη 
νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο ήηνη  :  
- ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ θαη ινηπφ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ κεραλεκάησλ (εάλ είλαη απηφο ν θαηαζθεπαζηήο) ή/θαη ηελ ηερληθή 
ππνζηήξημε απηψλ,  
-  ιίζηα ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαηά εηδηθφηεηα θαη ηδίσο 
θαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ,  
-  ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ ηδηφθηεηνπ ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ζπλεξγείνπ. 
Χο ειΪρηζηε απαέηεζε ζεσξεέηαη ν πξνζθΫξσλ λα δηαζΫηεη δνκά κε ηδηφθηεην 
ζπλεξγεέν θαη κε πξνζσπηθφ ηερληθψλ εηδηθνηάησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ 
ζπγθεθξηκΫλε εθαξκνγά γηα ηελ ηερληθά ππνζηάξημε ησλ κεραλεκΪησλ ηεο 
πξνζθνξΪο ηνπ.  
 
13)  Απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηνπηζησηηθάο επΪξθεηαο 
Ο πξνζθέξσλ, αλεμαξηήηνπ λνκηθήο κνξθήο ηνπ εδαθίνπ 7 άλσ, πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ηνπ επάξθεηα : 
(i)  Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή επάξθεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνζθέξνληα. 
Χο απφδεημε ρξεκαηνπηζησηηθήο επάξθεηαο, απαηηείηαη έγγξαθε βεβαίσζε ηξάπεδαο 
πνπ αλαθέξεη φηη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξνζθέξνληα θαη φπνπ δειψλεηαη ην φξην ηεο 
πηζηνιεπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο γηα ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα.  
Δπαξθάο ζεσξεέηαη ε ρξεκαηνπηζησηηθά ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθΫξνληνο γηα 
ΣΜΖΜΑ, φηαλ αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (π/π) κε ΦΠΑ 
ηνπ αληέζηνηρνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο ν π/π απηφο δέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηνπ 
παξφληνο παξαξηάκαηνο.  
(ii)  Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε 
ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
δηαγσληδφκελνο, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ πξν ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ 
ρξήζεσλ. 
Ο δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζέζεη ηα ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ – ΔΠΔ θαη Γ.Δ.ΜΖ.) κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο θαη λνκίκσο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ, ελψ γηα φπνηεο 
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ηζνινγηζκνί ζε ΦΔΚ, είλαη απνδεθηά 
αληίγξαθα νηθνλνκηθψλ εθεκεξίδσλ φπνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί νη ηζνινγηζκνί απηνί. 
Δηδηθά γηα ηελ πξνεγνχκελε ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθή ρξήζε, εθφζνλ  
δελ έρεη δεκνζηεπηεί αθφκα ηζνινγηζκφο, ν δηαγσληδφκελνο ππνβάιιεη ππεχζπλε 
δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ έηνπο απηνχ, 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή 
αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο σο άλσ 
θαζνξηδφκελεο ηξηεηίαο, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρεη ζπληάμεη θαη 
δεκνζηεχζεη θαηά ην δηάζηεκα απηφ ή δήισζε γηα ην δηάζηεκα απηφ. 
ε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο έθδνζεο ηζνινγηζκψλ, κπνξεί λα θαηαζέζεη 
ηζνδχλακα ινγηζηηθά ή άιια έγγξαθα ή επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ 
αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. 
Σν ειΪρηζην επέπεδν επΪξθεηαο πνπ πξΫπεη λα θαιχπηεη ν δηαγσληδφκελνο γηα 
ΣΜΖΜΑ πξνθεηκΫλνπ απηφο λα θξηζεέ θαηΪιιεινο, ζπλέζηαηαη ζε κΫζν εηάζην 
θχθιν εξγαζηψλ ζαλ κΫζν φξν γηα ην δηΪζηεκα απηφ, ηνπιΪρηζηνλ έζν κε ην 
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15% ηνπ π/π κε ΦΠΑ ηνπ αληηζηνέρνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο ν π/π απηφο δέδεηαη 
ζην Ϊξζξν 3 ηνπ παξφληνο παξαξηάκαηνο.   
ε πεξίπησζε ελψζεσλ, ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη απφ ην 
άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ σο άλσ κέζνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε ελφο εθ 
ησλ εηαίξσλ ηεο έλσζεο επί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έλσζε.   
(iii) Τπεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, θαηά ηηο 
ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε 
επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα ππφ 
πξνκήζεηα είδε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο σο άλσ 
θαζνξηδφκελεο ηξηεηίαο, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα 
ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ ή ππεχζπλε δήισζε 
πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ αθνξά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε 
ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαηά ην δηάζηεκα απηφ.   
ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ / 
θνηλνπξαμία, πξέπεη λα ππνβάιεη ηα αλσηέξσ έγγξαθα ρσξηζηά γηα θαζέλα απφ ηα 
κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ππνγεγξακκέλα δεφλησο. 
Σν ειΪρηζην επέπεδν επΪξθεηαο πνπ πξΫπεη λα θαιχπηεη ν δηαγσληδφκελνο γηα 
ΣΜΖΜΑ πξνθεηκΫλνπ απηφο λα θξηζεέ θαηΪιιεινο, ζπλέζηαηαη ζε κΫζν εηάζην 
θχθιν εξγαζηψλ (ζε έδηα ά αληέζηνηρα κε ην/α πξνθεξπζζφκελν/α κερΪλεκα/ηα 
ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ) γηα ην δηΪζηεκα απηφ, ηνπιΪρηζηνλ έζν κε ην 10% ηνπ π/π κε 
ΦΠΑ ηνπ αληηζηνέρνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο ν π/π απηφο δέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηνπ 
παξφληνο παξαξηάκαηνο.  
ε πεξίπησζε ελψζεσλ, ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα θαζέλα απφ ηα 
ΣΜΖΜΑΣΑ, ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ σο άλσ κέζνπ 
εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε ελφο εθ ησλ εηαίξσλ ηεο έλσζεο επί ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έλσζε. 
 
12.IV   ΓΪλεηα εκπεηξέα  
ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 παξ. 2 θαη 3 θαη 
ην άξζξν 46 παξ. 3 θαη 4 ηνπ ΠΓ 60/2007, επηθαιείηαη ηε δπλαηφηεηα ηξίηνπ/ηξίησλ 
θνξέα/σλ αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο, ζρεηηθά κε ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ άξζξν, νθείιεη λα απνδείμεη αθελφο φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα ελ ιφγσ 
κέζα ηνπ ηξίηνπ θνξέα θαη αθεηέξνπ φηη ηα ελ ιφγσ κέζα θαιχπηνπλ ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ. Γειαδή ν πξνζθέξσλ νθείιεη 
λα απνδείμεη φηη ν ηξίηνο θνξέαο ζα ηνπ δηαζέζεη ηα απαξαίηεηα κέζα, αλ απηφο (ν 
πξνζθέξσλ) αλαδεηρζεί αλάδνρνο, γηα φιε ηελ θαιππηφκελε απφ ηε χκβαζε 
ρξνληθή πεξίνδν, ήηνη γηα ην δηάζηεκα κε έλαξμε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη ιήμε ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηελ νπνία 
πξνηείλεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ν δηαγσληδφκελνο.        
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα θαηαηεζεί σο ηεθκεξίσζε : 
(i)  Τπεχζπλε Γήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ηξίηνπ θνξέα 
ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηελ Τ.Γ.Γ. θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ν θνξέαο ζα 
ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπ πξνζθέξνληνο, γηα φιν ην σο άλσ νξηδφκελν δηάζηεκα, ηνπο 
πφξνπο θαη κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαη 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα είδε θαη ηα κέζα, πφξνπο θαη 
πξνζσπηθφ πνπ ζα ηεζνχλ ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνζθέξνληνο.  
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(ii) Τπεχζπλε Γήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 
πξνζθέξνληα ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζηελ Τ.Γ.Γ. θαη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη 
ν πξνζθέξσλ πξφθεηηαη φλησο λα θάλεη ρξήζε ησλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο κέζσλ 
πνπ επηθαιείηαη θαηά ην σο άλσ νξηδφκελν δηάζηεκα  
(iii)  Δπηθπξσκέλε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα απηνχ αιιά θαη πηζηνπνηεηηθφ πεξί 
εγγξαθήο ηνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην.   
(iv)  ρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ πξνζθέξνληα θαη ηνπ ηξίηνπ θνξέα, ζεσξεκέλε 
απφ αξκφδηα αξρή, ζηελ θάζε ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
12.V Δλψζεηο / Κνηλνπξαμέεο 
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
γηα θάζε δηαγσληδφκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
12.VI   ΠηζηνπνηεηηθΪ αιινδαπψλ  
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε αξρά ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 
θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο 
άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή δελ ηεξνχληαη ζηελ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηα αληίζηνηρα βηβιία γηα ηελ έθδνζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ, απηά κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ ρψξα 
απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε βεβαηνχκελνπ 
ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο, πνπ γίλνληαη ελψπηνλ αξκφδηαο  
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ειιεληθήο πξνμεληθήο αξρήο 
ηεο ρψξαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε 
δήισζε ε νπνέα επηζπλΪπηεηαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε νπνηαζδήπνηε αξρήο 
αιινδαπήο ρψξαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ν δηαγσ-
ληδφκελνο ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία δελ εθδίδνληαη ή δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζηε ρψξα ηνπ θαη ζα δειψλεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε βεβαίσζε 
ζα θαιχπηεη επίζεο ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη αζάθεηα γηα ηελ πεγή, ηελ 
πιεξφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ. Όπνπ απαηηείηαη 
Τπεχζπλε Γήισζε, λνείηαη γηα ηνπο κελ εκεδαπνχο Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν. 1599/86 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηνπο δε αιινδαπνχο θείκελν αλάινγεο 
απνδεηθηηθήο αμίαο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα 
Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ. 
 
 

Άξζξν 13ν 
Σξόπνο ζύληαμεο  ησλ πξνζθνξώλ 

13.1   Ζ κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, επηθέξεη 
πνηλή απνθιεηζκνχ. 
13.2  Δληαένο θπξέσο θΪθεινο  
Με ηελ πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε 
εληαέν θαιΪ ζθξαγηζκΫλν θπξέσο θΪθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο 
πνπ αθνινπζνχλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 
αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 
Ο εληαένο ζθξαγηζκΫλνο θπξέσο θΪθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα  
 Σελ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα  
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 Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ αξηζκφ απηήο 
 Σνλ αξηζκφ θαη ηίηιν ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ / ΣΜΖΜΑΣΧΝ γηα ην/α νπνίν/α 

ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  
 Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο ήηνη ηελ επσλπκία, ηελ δηεχζπλζε, ηνλ 

αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ ηειεκνηνηππίαο (fax) θαη ηελ ειεθηξνληθή 
ηνπ δηεχζπλζε (e-mail). ε πεξίπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο. 

Έηζη ελδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο 
ελδείμεηο :  

13.3 Δπέ κΫξνπο θΪθεινη 
Μέζα ζηνλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θπξέσο θΪθειν θάζε πξνζθνξάο ν δηαγσληδφκελνο 
ηνπνζεηεί ηνπο αθφινπζνπο μερσξηζηνχο, θαιΪ ζθξαγηζκΫλνπο επηκΫξνπο 
θαθΫινπο : 
1.  Έλαλ ζθξαγηζκΫλν επηκΫξνπο θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θπξίσο θαθέινπ θαη επηπιένλ ηελ/ηηο 
έλδεημε/ελδείμεηο κε ηνλ αξηζκφ / ηίηιν ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ / ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ (φπσο ν 
αξηζκφο / ηίηινο δίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο) γηα ην/α νπνίν/α 
θαηαζέηεη πξνζθνξά ν δηαγσληδφκελνο. Όια ηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη  
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ο θάθεινο απηφο ζα είλαη 
θνηλφο γηα φπνηνλ δηαγσληδφκελν θαηαζέηεη δηαθξηηέο πξνζθνξέο γηα πεξηζζφηεξα 
απφ έλα ΣΜΖΜΑΣΑ.  
2. Σφζνπο ζθξαγηζκΫλνπο επηκΫξνπο θαθΫινπο κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», φζα εέλαη θαη ηα ΣΜΖΜΑΣΑ γηα ηα νπνέα θαηαζΫηεη πξνζθνξΪ ν 
δηαγσληδφκελνο. Κάζε ηέηνηνο επί κέξνπο θάθεινο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ: Γήκνο Ζξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο 

 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No :  ………/…………. (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε 
απφθαζε έγθξηζεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 
αλαθνξάο ηεο δηαθήξπμεο) 

 Γηα ηελ επηινγά αλαδφρνπ γηα ηελ πξΪμε : 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΖΜΑΘΗΑ» 

  Αξηζκφο / Σέηινο ΣΜΖΜΑΣΟ (ά ΣΜΖΜΑΣΧΝ) : ……. / ……………………. 
(γηα ην/ηα νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ζχκθσλα κε  ην άξζξν 2 ηνπ 
παξφληνο παξαξηήκαηνο) 

 Ζκεξνκελέα δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ  :  ……/……/…..……. 

 ηνηρεέα ΑπνζηνιΫα (ΠξνζθΫξνληνο) :  
• επσλπκία, 
• δηεχζπλζε, 
• αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
• αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax), 
• ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΣΟ 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ» 
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θπξίσο θαθέινπ θαη επί πιένλ ηελ έλδεημε «Αξηζκφο / Σίηινο ΣΜΖΜΑΣΟ» (ηνπ 
νπνίνπ ε ηερληθή πξνζθνξά πεξηέρεηαη ζηνλ θάθειν, φπσο ν αξηζκφο / ηίηινο 
δίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο). Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα 
πεξηέρνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζην αλαθεξφκελν ΣΜΖΜΑ. Όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ζηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηελ έλδεημε «Αξηζκφο / Σίηινο ΣΜΖΜΑΣΟ» θαη ηηο 
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θπξίσο θαθέινπ. Σν παξάξηεκα ππνβάιιεηαη θαη απηφ ζε 
φζα αληίηππα δεηνχληαη θαη γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 
3. Σφζνπο ζθξαγηζκΫλνπο επηκΫξνπο θαθΫινπο κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» φζα εέλαη θαη ηα ΣΜΖΜΑΣΑ γηα ηα νπνέα θαηαζΫηεη πξνζθνξΪ ν 
δηαγσληδφκελνο. Κάζε ηέηνηνο επί κέξνπο θάθεινο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ 
θπξίσο θαθέινπ θαη επί πιένλ ηελ έλδεημε «Αξηζκφο / Σίηινο ΣΜΖΜΑΣΟ» (ηνπ 
νπνίνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηέρεηαη ζηνλ θάθειν, φπσο ν αξηζκφο / ηίηινο 
δίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο). Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα 
πεξηέρνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζην αλαθεξφκελν ΣΜΖΜΑ, δειαδή ε ακνηβή κε ηελ νπνία απνδέρεηαη 
λα πινπνηήζεη ην αληηθείκελν ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 
ηεο Γηαθήξπμεο. Όια ηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 
ζηα άξζξα 14 θαη 20 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
13.4   Γνκά επέ κΫξνπο θαθΫισλ  
Οη ζθξαγηζκέλνη επί κέξνπο θάθεινη ησλ πεξηπηψζεσλ 1, 2 θαη 3 ηεο πξνεγνχκελεο  
παξαγξάθνπ 13.3 ζα ππνβιεζνχλ – επί πνηλή απνθιεηζκνχ - σο εμήο  : 
- Ο επί κέξνπο θάθεινο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζα πεξηέρεη έλα (1) 
έληππν πξσηφηππν θαη έλα (1) έληππν αληίγξαθν, φπνπ θάζε αληίηππν ζα 
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πιελ ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζε πιήξε ζεηξά θαη ζε ρσξηζηφ ηφκν – ληνζηέ θαη κε ην 
αληίζηνηρν επξεηήξην (πίλαθα ειέγρνπ πεξηερνκέλσλ) ζηελ αξρή ηνπ ηφκνπ - ληνζηέ, 
ζα θέξεη δε ζπλερή αξίζκεζε γηα φια ηα έγγξαθα ηνπ. ην αληίηππν πνπ νξίδεηαη σο 
πξσηφηππν ζα ππάξρεη εμσηεξηθά ηνπ ηφκνπ - ληνζηέ ε έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη 
ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη λα 
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ. Σν 
πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ην αληίγξαθν ζε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο ηνπο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πεξηιακβάλεηαη κφλε ηεο μερσξηζηά 
απφ ηνπο δχν σο άλσ ηφκνπο – ληνζηέ θαη εληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ επί κέξνπο 
θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο  
Σνλίδνπκε πάιη φηη ν επί κέξνπο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» εέλαη 
θνηλφο γηα φπνηνλ ζπκκεηέρνληα επηζπκεί λα θαηαζέζεη δηαθξηηέο πξνζθνξέο γηα 
πεξηζζφηεξα απφ έλα ΣΜΖΜΑΣΑ.  
- Ο επί κέξνπο θάθεινο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, γηα θΪζε ΣΜΖΜΑ ηεο πξΪμεο, 
ζα πεξηέρεη έλα (1) έληππν πξσηφηππν θαη έλα (1) έληππν αληίγξαθν, φπνπ θάζε 
αληίηππν ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε 
πιήξε ζεηξά θαη ζε ρσξηζηφ ηφκν – ληνζηέ κε ζπλερή αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
θάζε ηφκνπ - ληνζηέ γηα φια ηα έγγξαθά ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
prospectus, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ, θχιισλ ζπκκφξθσζεο, ζρεδίσλ, 
ππνινγηζκψλ, δηαγξακκάησλ θιπ) θαη κε ην αληίζηνηρν επξεηήξην (πίλαθα ειέγρνπ 
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πεξηερνκέλσλ) ζηελ αξρή ηνπ ηφκνπ - ληνζηέ. Σν έλα απφ ηα έληππα αληίηππα πνπ 
νξίδεηαη σο πξσηφηππν ζα θέξεη εμσηεξηθά ηνπ ηφκνπ - ληνζηέ ηελ έλδεημε 
«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ», ζε φιεο νη ζειίδεο ηνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε 
«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη λα κνλνγξάθνληαη φιεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ην 
αληίγξαθν, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ.  
- Ο επί κέξνπο θάθεινο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, γηα θΪζε ΣΜΖΜΑ ηεο 
πξΪμεο, ζα πεξηέρεη έλα (1) έληππν πξσηφηππν θαη έλα (1) έληππν αληίγξαθν, φπνπ 
θάζε αληίηππν ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ζε πιήξε ζεηξά θαη ζε ρσξηζηφ ηφκν – ληνζηέ κε ζπλερή αξίζκεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θάζε ηφκνπ γηα φια ηα έγγξαθά ηνπ. Σν έλα απφ ηα έληππα αληίηππα 
πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν ζα θέξεη εμσηεξηθά ηνπ ηφκνπ - ληνζηέ ηελ έλδεημε 
«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ», ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε 
«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη λα κνλνγξάθνληαη φιεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ην 
αληίγξαθν, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ.    
13.5  εηξΪ εγγξΪθσλ – ΠαξαπνκπΫο - Γηνξζψζεηο 
Οη πξνζθνξέο ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, νπνηαδήπνηε 
αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ο ππνςήθηνο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά 
πεξίπησζε νδεγίεο. Δπηπιένλ γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ, πξέπεη λα ηεξεζεί ε ζχληαμε θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεηνχληαη 
ηα δηάθνξα έγγξαθα / πηζηνπνηεηηθά / δειψζεηο θιπ ηεο δηαθήξπμεο.    
Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ 
επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν 
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Δ.Γ.Γ., πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε 
ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο.  
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (πρ ζβεζίκαηα, 
δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ). Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε 
απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Οη 
δηνξζψζεηο κε αλαθνξά ζηελ παξαπνκπή παξαγξάθνπ – ζειίδαο - ηεχρνπο ζα 
πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο.   
Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ 
επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε θαη 
απνδερφκεζα» θιπ. Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε φηαλ 
ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ. 
Δπηπιένλ νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε θαθέινπο (θχξην ή επί 
κέξνπο) νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο 
λα αθήζνπλ ίρλε. Σέινο ε αλεχξεζε, θαηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ, 
αλνηθηνχ ή αλνηθηψλ επί κέξνπο θαθέισλ, νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο 
απαξάδεθηεο.  
13.6  Δκπηζηεπηηθφηεηα 
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε δεκνζίεπζε ή θνηλνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
ππφινηπνπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπο, νη πξνζθέξνληεο 
νθείινπλ λα ηα γλσζηνπνηήζνπλ ζεκεηψλνληαο επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε «Πιεξνθνξίεο 
Δκπηζηεπηηθνχ Υαξαθηήξα», αιιά θαη λα ηα δηθαηνινγήζνπλ (αλαθέξνληαο ηνπο 
ιφγνπο) ζηελ Α.Α. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά ηδίσο 
ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 
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επηρείξεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δλ ηνχηνηο ζεκεηψλεηαη φηη αθφκα θαη ζηελ 
πεξίπησζε πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο σο εκπνξηθά 
ή ηερληθά επαίζζεηεο, ε Α.Α. δχλαηαη λα απνθαιχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο φπνπ 
απαηηείηαη βάζεη ηνπ λφκνπ. Ζ παξαιαβή απφ ηελ Α.Α. νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
ραξαθηεξηζκέλνπ σο «εκπηζηεπηηθνχ» ή κε ηζνδχλακν ραξαθηεξηζκφ, δελ πξέπεη, γηα 
ηνπο ιφγνπο πνπ δίδνληαη αλσηέξσ, λα εθιεθζεί σο φηη ε Α.Α. απνδέρεηαη απηφκαηα 
απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ.  
13.7  Απνδνρά ησλ φξσλ 
Οη πξνζθΫξνληεο, εθφζνλ δελ Ϋρνπλ αζθάζεη εκπξνζΫζκσο ηελ πξνδηθαζηηθά 
πξνζθπγά ηνπ Ϊξζξνπ 4§1 ηνπ Ν.3886/2010 θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ά εΪλ Ϋρεη 
απνξξηθζεέ ε πξνζθπγά απηά, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο θαη 
αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη δελ δχλαληαη, κε ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπο ά κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ επζΫσο ά 
εκκΫζσο ηνπο φξνπο απηνχο.  
Δπίζεο ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη έιαβαλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ 
θιπ θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  
13.8  Γηεπθξηλέζεηο 
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε θάζε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 
πξνζθνξάο. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη γξαπηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηηο επηηξνπέο δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηφλ ηνπο είηε 
χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ ΓΖΜΟΤ.  
Ζ Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ είλαη δπλαηφλ θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο 
ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηάδηα 1 θαη 2 ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, λα θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο λα «δηεπθξηλίζνπλ» φζα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ άξζξσλ 12 θαη 
14 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ππέβαιαλ θαη νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη, ζηελ 
πεξίπησζε απηή, λα παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο κέζα ζε 
ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ, 
αιιά θαη λα απνθιείζεη φζνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζε 
ηέηνην αίηεκα λα παξάζρνπλ δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ηερληθψλ πξν-
δηαγξαθψλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 
Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα 
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθέξνληνο, ηελ άδεηα άζθεζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηνο, ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ηνπ 
επάξθεηα,  ηηο ηερληθέο ή θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηα πξφηππα εμαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο θαη ηα πξφηππα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή νη δηεπθξηλίζεηο απηέο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη δελ ζεσξνχληαη αληηπξνζθνξά. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα άγνπλ θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν 
ζε νπζηψδε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ηεο ήδε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο. Γειαδή νη 
δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα δηεπθξηλίζνπλ έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε 
ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθα πνπ 
ζα έπξεπε λα είραλ εμ αξρήο ππνβιεζεί. αλ «δηεπθξίληζε» λνείηαη ε ρνξήγεζε 
ιεπηνκεξεηψλ θαη απνζαθελίζεσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή ή ηνλ θαζνξηζκφ 
κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα θαη αθξίβεηα εγγξάθσλ πνπ ήδε ππεβιήζεζαλ. Απφ ηηο 
δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 
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απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 
13.9   Ράηξα εζηθνχ πεξηερνκΫλνπ 
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 
παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 183 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ 
ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη 
θαη θαηαζθεπαζηέο, νθείινπλ λα γλσξίζνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο 
πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. 
13.10   πληνκνγξαθέεο 
ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 
ππνρξεσηηθφ λα ππνβιεζεί ηδηαίηεξνο πίλαθαο, ζπλνδεπηηθφο ησλ πξνζθνξψλ, ζηνλ 
νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ επεμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο.  

 
 

Άξζξν 14ν  
Πεξηερόκελν επηκέξνπο θαθέισλ 

14.1  ΔπηκΫξνπο θΪθεινο   «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 
Ο επηκέξνπο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη: 

 ηελ Δγγχεζε πκκεηνρήο γηα ην ΣΜΖΜΑ ή ηα ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο πξάμεο γηα ην/α 
νπνίν/α ππνβάιιεη πξνζθνξά ν δηαγσληδφκελνο,  

 ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζπκκεηνρήο πνπ δεηνχληαη ζην 
άξζξν 12 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαζέλα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 
θέξεη δηαθξηηή αλαθνξά ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζην νπνίν αλαθέξεηαη , κε ηε ζεηξά 
πνπ απηά δεηνχληαη θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απαηηείηαη ζην πξνεγνχκελν 
άξζξν 13 θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξρεη 
πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. 

ηελ αξρή ηνπ ηόκνπ - ληνζηέ ζα πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο ειέγρνπ πεξηερνκέλσλ 
(check list) κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν. 

14.2   ΔπηκΫξνπο θΪθεινο   «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
Ο επί κέξνπο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γηα θΪζε ΣΜΖΜΑ ηεο πξΪμεο γηα 
ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ζα πεξηέρεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ 
κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. Έηζη κέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη ηερληθέο 
πεξηγξαθέο, θχιια ζπκκφξθσζεο, prospectus θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ 
εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, δειψζεηο κε ηα εξγνζηάζηα 
θαηαζθεπήο, πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ιίζηα αληαιιαθηηθψλ, δειψζεηο γηα ηνλ ρξφλν 
παξάδνζεο, ηελ δηάξθεηα θαη ηνπο φξνπο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θιπ. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίδεηαη ζηελ αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ζηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηελ νπνία πξνηίζεηαη 
λα εθαξκφζεη ν πξνζθέξσλ. Δκθάληζε νπνηαζδήπνηε ηηκήο (πρ αληαιιαθηηθνχ, 
ππεξεζίαο, απνδεκίσζεο, αλαζεψξεζεο θιπ) ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
νδεγεί ζηελ απφξξηςε απηήο σο απαξάδεθηεο.  
Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη νπσζδήπνηε κε 
ηνλ ηξφπν πνπ απαηηείηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν 13 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
Ο επί κέξνπο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ζπλεπψο ππνρξεσηηθά, θαη 
κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
1)  Δπξεηήξην 
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Ο δηαγσληδφκελνο ζα πεξηιάβεη ζηελ αξρή ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο, 
πέλαθα ειΫγρνπ πεξηερνκΫλσλ (επξεηάξην) κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηερληθήο  
πξνζθνξάο 
2)  Έγγξαθε δήισζε γηα ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο 
Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηιάβεη Έγγξαθε δάισζε πξνο ηνλ ΓΖΜΟ ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (εξγνζηάζην/α) ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ ή θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα θαζψο θαη ηνλ 
ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο/ησλ. Δθφζνλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ 
πξνζθνξά ην θαηά πεξίπησζε εξγνζηάζην θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ. Δάλ νη 
δηαγσληδφκελνη δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα κεξηθά ή νιηθά 
ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ ΓΖΜΟ ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηα κεραλήκαηα κε ηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεχζπλε δήισζε. 
Ζ δήισζε απηή κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζα γίλεη ζε πξσηφηππν έγγξαθν 
(απνθιεηφκελσλ fax ή θσηναληηγξάθσλ), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε πεξίπησζε 
μελφγισζζεο δήισζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, 
ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή έιιελα 
δηθεγφξν πνπ έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα 
3)   Σερληθή πεξηγξαθή  
Ο δηαγσληδφκελνο ζα πεξηιάβεη πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθά Πεξηγξαθά» ηνπ/ησλ 
κεραλήκαηνο/ησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαη ησλ επί κέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ/ο ή/θαη ησλ 
επί κέξνπο ζπζηεκάησλ ηνπ/ο ζηελ Διιεληθή. 

  4)   Φύιια πκκόξθσζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ  
  Ο δηαγσληδφκελνο ζα πεξηιάβεη πιήξεο «ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ» αλά κεράλεκα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. Σα Φχιια απηά είλαη 
πξνηππσκέλα θαη πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα Σ΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο 
(ΦΤΛΛΑ Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1). Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα 
ζπκπιεξψζεη φια ηα πεδέα ησλ ζηειψλ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ θαη ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ηνπ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ θάζε κεραλήκαηνο ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ φπνπ αληίζηνηρα : α) ζα απαληήζεη αλαιπηηθά αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά 
θαη ζπκπιεξψλνληαο φια ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ζηήιεο ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ κε 
αλαιπηηθά πεξηγξαθά, πιεξφηεηα θαη ηεθκεξέσζε ψζηε λα γίλεη πιήξεο 
αμηνιφγεζε απφ ηελ Α.Α. θαη β) ζα ζπκπιεξψζεη φια ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ζηήιεο 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ φπνπ ζα αλαθέξεη ηελ ζειέδα / ζειέδεο ηεο θαθέινπ ηερληθήο 
πξνζθνξάο φπνπ αλεπξίζθεηαη ε αληίζηνηρε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ε ηεθκεξίσζε. 
Πεξηζζφηεξεο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ Φχιισλ πκκφξθσζεο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ δίδνληαη ζην Παξάξηεκα Σ΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο.  
5)   Prospectus, Σερληθά Φπιιάδηα 

     Μεηά απφ ην/ηα Φχιιν/α πκκφξθσζεο, ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα επηζπλάπηεη ηα 
απαξαίηεηα prospectus, ηερληθΪ θπιιΪδηα θαηαζθεπαζηψλ, νδεγίεο θαη εγρεηξίδηα 
ρξήζεσο, ζπλνδεπηηθά ηερληθά ή / θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, service manuals, 
θαηάιιεια ζρήκαηα, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, πηζηνπνηεηηθά, CDs, δηθαηνινγεηηθά θαη 
φηη άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο δηαζέηεη πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη κε ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη φξνπο, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε 
αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  
6)   Πηζηνπνηήζεηο πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ 
Κάζε δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηιάβεη : 
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1. Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο CE ησλ εηδώλ ηνπ εμνπιηζκνύ, 
επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα, εθόζνλ ππάξρνπλ, ή ππεύζπλε 
δήισζε όηη ζα θαηαζέζεη ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά CE κε ηελ πξνζσξηλή 
παξαιαβή ησλ εηδώλ. 

2. Αληίγξαθα έγθξηζεο ηύπνπ από ηελ αξκόδηα θξαηηθή ππεξεζία, εθόζνλ 
ππάξρνπλ, ή ππεύζπλε δήισζε όηη ζα θαηαζέζεη ηηο ελ ιόγσ εγθξίζεηο ηύπνπ ζε 
ηζρύ, κε ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ εηδώλ (γηα ηνλ εθζθαθέα θαη γηα ην 
πιαίζην ηνπ ηεκαρηζηή νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ).    

7)  Δπίδεημε ιεηηνπξγίαο - Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 
Ο δηαγσληδφκελνο ζ' αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο, κε 
δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ, λα επηδείμεη ζε 
ιεηηνπξγία θαη λα εθπαηδεχζεη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ (κεραληθφ, ρεηξηζηέο, 
νδεγνχο, ζπληεξεηέο θιπ, 3 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν ΓΖΜΟ 
ζε φια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγηψλ, ρεηξηζκνχ, επηζθεπψλ, ξπζκίζεσλ θαη πεξηνδηθήο 
ζπληήξεζεο (service) ησλ κεραλεκάησλ πνπ πξνζθέξεη. 
Πξνο ηνχην ζα ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζην ζεκείν απηφ κέζα ζηνλ επί 
κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, ππεχζπλε δάισζε φηη αλαιακβάλεη, εθφζνλ 
αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ηελ ελ ιφγσ επίδεημε θαη εθπαίδεπζε. 
ηελ ππεχζπλε απηή δήισζε ν δηαγσληδφκελνο ζα επηζπλάςεη θαη ην αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / βηβιία / έληππα, 
αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζα εθπαηδεχζεη, ηφπν θαη δηάξθεηα / πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, 
θιπ) ησλ ρεηξηζηψλ θαη ησλ ζπληεξεηψλ, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά, κε επίδεημε επί 
ησλ κεραλεκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηε Νάνπζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο (εγθαηαζηάζεηο ΓΖΜΟΤ) 
ή/θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ (θεληξηθή αληηπξνζσπεία ή εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν ή εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο πξνκήζεηαο θιπ), φια δε ηα έμνδα πνπ 
ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 
εκεηψλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ ηέζζεξεηο (4) 
εξγάζηκεο εκέξεο, ζα πινπνηεζεί κέζα ζηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα 
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  
Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη : 
 Δμνηθείσζε κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ νλνκαηνινγία. 
 Οδήγεζε ησλ κεραλεκάησλ. 
 Υεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ.  
 Καζεκεξηλφ έιεγρν. 
 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 
 πληζηψκελα ιηπαληηθά. 
 Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε. 

Δίλαη επηζπκεηφ θαη βαζκνινγείηαη ππέξ ηνπ πξνζθέξνληνο, εάλ πξνζθεξζεί ε 
επαλάιεςε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο θαη κέζα ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ Α.Α. 
Δπηπιένλ θαη κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεραλεκάησλ (εξγαζίεο επηζθεπψλ ή/θαη 
πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ή/θαη ξπζκίζεσλ), φπνπ θαη λα εθηεινχληαη απηέο, ζα 
παξαθνινπζνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδείμεη ν ΓΖΜΟ (ηξία άηνκα 
ηνπιάρηζηνλ), κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ην σο άλσ πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο πνπ ππνβάιεη, γηα ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο.  

     Σέινο, φζνλ δηαξθεί ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
εθπαηδεχζεη ζην ρεηξηζκφ νπνηνλδήπνηε ρεηξηζηή, νκαδηθά ή κεκνλσκέλα, ζηε θάζε 
εθηέιεζεο ησλ ηαθηηθψλ ζέξβηο. 



- 41 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

8) Πξόγξακκα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο (planned maintenance) θαηά ηελ 
πεξίνδν θαιήο ιεηηνπξγίαο 
Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα ππνβάιιεη πιάξεο θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
πεξηνδηθάο ζπληάξεζεο γηα θάζε έλα πξνζθεξφκελν κεράλεκα (κεηαθξαζκέλν 
ζηα Διιεληθά) φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, φπνπ ζα 
αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ πεξηνδηθψλ ζπληεξήζεσλ 
(ηαθηηθψλ ζέξβηο) θαη ν αξηζκφο ηνπο, θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε έλα ζέξβηο κε ηηο απαξαίηεηεο εξγαηνψξεο, ηα αλαγθαία 
αληίζηνηρα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα κε νλνκαζία / θσδηθνχο θαη πνζφηεηεο 
εθάζηνπ. Οπνηαδήπνηε εκθάληζε ηηκήο ζην ζεκείν απηφ (αληαιιαθηηθνχ, εξγαζίαο, 
αλαιψζηκνπ θιπ) νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.  
Σα παξαπάλσ ζα δνζνχλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν φζν ζα δεζκεπζεί ν 
πξνζθέξσλ κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ (θαη ζα αμηνινγεζεί) κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, φπσο ην δηάζηεκα απηφ νξίδεηαη ζην εδάθην 9 πνπ 
αθνινπζεί.  
9)  Πεξίνδνο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
9.1 Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηιάβεη Τπεχζπλε δάισζε ζηελ Σερληθή 
πξνζθνξά ηνπ, ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεη ην πξνηεηλφκελν απφ απηφλ δηάζηεκα 
θαιήο ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν νλνκάδεηαη «πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο» θαη 
αξρίδεη λα κεηξά απφ ηελ Οξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. 
9.2  Γηα ην πξνηεηλφκελν δηάζηεκα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα θαζνξίδεη 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ν δηαγσληδφκελνο εγγπάηαη ηα αθφινπζα (απαηηήζεηο ηεο 
Α.Α.), ηα νπνία ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ρσξέο θακηΪ απνδεκέσζε ά ακνηβά ά 
επηβΪξπλζε εθ κΫξνπο ηεο Α.Α.)  : 
α.-  Σελ θαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζε φιν ην σο άλσ 
πξνηεηλφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλεμαξηήησο σξψλ ιεηηνπξγίαο ή πεξηνξηζκφ 
ρηιηνκέηξσλ. Ζ εγγχεζε απηή ζα θαιχπηεη φια ηα κέξε / εμαξηήκαηα ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ.    
β.-  Όηη θαηά ην πξνηεηλφκελν απηφ δηάζηεκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αλαιάβεη, θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ  
εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ θαη επηζθεπψλ θάζε 
κέξνπο ή αληαιιαθηηθνχ / εμαξηήκαηνο / νξγάλνπ θιπ πνπ ζα παξνπζηάζεη βιάβε 
θαζψο θαη ηελ επηζθεπή θάζε βιάβεο γεληθά. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εδαθίνπ δελ 
θαιχπηνπλ ηηο πεξηπηψζεηο θαθήο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ (εξγαζίεο επηζθεπψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ) αιιά θαη ε πεξηνδηθή ζπληήξεζε, φπνπ θαη 
λα εθηεινχληαη – επί ηφπνπ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΖΜΟΤ ή ηνπ πξνκεζεπηή ή 
ηεο θεληξηθήο αληηπξνζσπείαο ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή ζπκβεβιεκέλνπ 
ζπλεξγείνπ -, ζα γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πξέπεη λα 
παξαθνινπζνχληαη απφ ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδείμεη ν ΓΖΜΟ (3 άηνκα 
ηνπιάρηζηνλ) ψζηε λα απνθηεζεί ε απαξαίηεηε εκπεηξία ζηε επηζθεπή θαη ζπληήξεζή 
ηνπο. 
Οη βιάβεο ζα απνθαζίζηαληαη είηε επί ηφπνπ – αλ απηφ είλαη δπλαηφλ – είηε ζην 
θεληξηθφ ζπλεξγείν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ή ηεο θεληξηθήο 
αληηπξνζσπείαο ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα θαη 
ζπκβεβιεκέλα ζπλεξγεία εθ’ φζνλ ην κεράλεκα είλαη δπλαηφ λα θηλεζεί αζθαιψο, 
άιισο ζα κεηαθέξεηαη εθεί κε έμνδα ή/θαη λαχια ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο. ’ απηή 
ηελ πεξίπησζε ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ δηαπίζησζεο ηεο αδπλακίαο θίλεζεο θιπ 
ζα γίλεηαη εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. ε θάζε 
πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ε παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε πιήξε 
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ιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε 15 εξγάζηκεο εκέξεο απφ 
ηελ επφκελε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.     

  γ.-  Όηη θαηά ηελ πξνηεηλφκελε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν 
ΓΖΜΟ δελ ζα επζχλεηαη γηα θακηά βιάβε πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηεί ζε νπνηαδήπνηε 
κεράλεκα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ε νπνία ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε 
ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά, θαη 
ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηφο κφλνλ ηεο δαπάλεο ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, ε νπνία ζα βαξχλεη ηελ Α.Α. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 
πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπ βαζκνχ 
αθξίβεηαο πνπ απαηηεί θάζε ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ε ζέζε ή ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

  Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα πξνζθέξεη κε ηελ 
ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ρξνληθφ δηάζηεκα θαιήο ιεηηνπξγίαο, γηα ην νπνίν θαη ζα 
αμηνινγεζεί. Δθηφο φκσο απφ ην δηάζηεκα απηφ, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ν θάζε 
δηαγσληδφκελνο, κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη δηάζηεκα απνθαηάζηαζεο βιάβεο 
κηθξφηεξν ηνπ δεηνπκέλνπ ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ ή/θαη θαιιίηεξεο 
ππεξεζίεο ζην δηάζηεκα απηφ ελ ζρέζεη κε απηέο πνπ απαηηεί ε Α.Α. (πρ 
πεξηζζφηεξα ησλ δχν αηφκσλ πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηηο επηζθεπέο / ζπληεξήζεηο 
θαη κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, ή επαλάιεςε ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζηελ πεξίνδν 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ή δπλαηφηεηα επηηφπνπ επηζθεπψλ, ή αληηθαηάζηαζε 
ηνπ κεραλήκαηνο κε βιάβε κε άιιν πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά  
θιπ) θαη ηα ζηνηρεία απηά ζα ζπλεθηηκεζνχλ, ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ θαη πξνο φθειφο 
ηνπ. 
9.3  Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ν αλάδνρνο δίδεη εξγνζηαζηαθή εγγχεζε γηα ηα ππφ 
πξνκήζεηα κεραλήκαηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηελ 
Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ, κε έλαξμε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
εμνπιηζκνχ.  
Καηά ην πξνηεηλφκελν απηφ δηάζηεκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηελ εγγχεζε (guarantee) ηνπ θαηαζθεπαζηή (εξγνζηαζηαθή 
εγγχεζε), θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε κέξνπο ή 
αληαιιαθηηθνχ / εμαξηήκαηνο / νξγάλνπ θιπ πνπ ζα παξνπζηάζεη κε επηζθεπάζηκε 
βιάβε ή θζνξά ιφγσ θαθάο πνηφηεηαο ά αζηνρέαο πιηθνχ ά θαθάο θαηαζθεπάο. 
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εδαθίνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο πεξηπηψζεηο θαθήο ρξήζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ.  
Οη αλσηέξσ αληηθαηαζηάζεηο κεξψλ ή/θαη αληαιιαθηηθψλ ζα απνθαζίζηαληαη είηε επί 
ηφπνπ – αλ απηφ είλαη δπλαηφλ – είηε ζην θεληξηθφ ζπλεξγείν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηεο θεληξηθήο αληηπξνζσπείαο ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ή 
ζε εμνπζηνδνηεκέλα θαη ζπκβεβιεκέλα ζπλεξγεία εθ’ φζνλ ην κεράλεκα είλαη δπλαηφ 
λα θηλεζεί αζθαιψο, άιισο ζα κεηαθέξεηαη εθεί κε έμνδα ή/θαη λαχια ηεο 
πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ 
δηαπίζησζεο ηεο αδπλακίαο θίλεζεο θιπ ζα γίλεηαη εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ε 
παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσζεί κέζα ζε 15 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 
9.4 ε θάζε πεξίπησζε εάλ ν πξνκεζεπηήο, κέζα ζηελ ζπκβαηηθή πεξίνδν ηεο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέζα ζηα αληηζηνίρσο νξηδφκελα σο άλσ ρξνληθά 
φξηα, δελ δερζεί ή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο (εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο) θαηά ηα εδάθηα 9.1 
θαη 9.2 (ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη 
παξνπζηάζεη κε επηζθεπάζηκε βιάβε θαηά ην εδάθην 9.3 δηέπεηαη απφ πξνζθπγή ζηα 
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αξκφδηα δηθαζηήξηα) ή δελ ηεξήζεη γεληθά ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλσηέξσ εδαθίσλ 
9.1 θαη 9.2, ηφηε ηηο ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα ηηο θάλεη ν ΓΖΜΟ ζε βάξνο θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζα γίλνπλ κε άιιν ηξφπν πνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ 
ην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ΓΖΜΟ κπνξεί λα 
εηζπξάμεη ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. ε θάζε πεξίπησζε ν ΓΖΜΟ έρεη απφ 
ηνλ Νφκν αλακθηζβήηεην δηθαίσκα λα δεηήζεη απνδεκίσζε ή πιήξε αληηθαηάζηαζε 
ηνπ ειαηησκαηηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγγχεζε πνπ έρεη δνζεί απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία (εάλ απηή είλαη θαη ν πξνζθέξσλ πξνκεζεπηήο), είηε απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
9.5 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δειψλνληαη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ιηγφηεξεο ησλ 
απαηηνχκελσλ ή/θαη δηάζηεκα απνθαηάζηαζεο βιάβεο κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε 
(15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο έγγξαθεο δήηεζεο, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
10) Πεξίνδνο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ (Γέζκεπζε γηα 
Αληαιιαθηηθά)  

     10.1  Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν δηαγσληδφκελνο 
πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ δέζκεπζε λα θαιχςεη ηνλ ΓΖΜΟ κε φια ηα απαξαίηεηα 
αληαιιαθηηθΪ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ/ησλ πξνζθεξφκελνπ/λσλ 
κεραλήκαηνο/κάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε παξνπζηαδφκελε 
αλάγθε, γηα ηα επφκελα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (πεξίνδνο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ). 
Ζ ππνρξέσζε απηή αλαιακβάλεηαη κε Ϋγγξαθε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
φηη δέρεηαη ηελ σο άλσ δέζκεπζε, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ κε ηα 
ινηπά ζηνηρεία ζηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο. ηελ δήισζε απηή πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ξεηά ε πξνηεηλφκελε δηάξθεηα ησλ 10 εηψλ θαη΄ ειάρηζηνλ πνπ απνηειεί 
ηελ πεξίνδν δέζκεπζεο γηα θάιπςε ηνπ ΓΖΜΟΤ κε αληαιιαθηηθά θαη ν ρξφλνο 
παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ ή / θαη εμαξηεκάησλ απφ ηελ επνκέλε εξγάζηκε ηεο 
έγγξαθεο δήηεζεο ηνπο. 

    10.2  ηελ δήισζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη έγγξαθε 
δήισζε θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ/ησλ θαηαζθεπαζηηθνχ/θψλ νίθνπ/θσλ 
ησλ πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ (κε επίζεκε κεηάθξαζε – επηθχξσζε ζε 
πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ θαηαζθεπαζηή) φηη αλαιακβάλεη ηελ 
δέζκεπζε γηα ηελ δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ δειψλεη ν πξνκεζεπηήο θαη γηα ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ 
ζηνλ ΓΖΜΟ ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πάςεη λα είλαη ν αληηπξφζσπνο 
ή εθπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηελ Διιάδα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν 
πξνκεζεπηήο πάςεη λα πθίζηαηαη σο επηρείξεζε. Γηα πεξηπηψζεηο 
θαηαζθεπαζηψλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνζπζηήκαηα άιισλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, αξθεί ε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο θαη δελ απαηηνχληαη νη δειψζεηο πεξί δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ.  

    10.3  Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ζηελ επρέξεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αλαιάβνπλ 
δέζκεπζε γηα εμαζθάιηζε θαη δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ κεγαιχηεξε ηεο ειάρηζηεο 
δεηνχκελεο ησλ 10 εηψλ αιιά θαη δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ 
κηθξφηεξν ηνπ δεηνπκέλνπ ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ηα ζηνηρεία 
απηά ζα αμηνινγεζνχλ πξνο φθεινο ηνπο. 

     10.4 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δειψλεηαη πεξίνδνο θάιπςεο κε αληαιιαθηηθά 
κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ ή ρξφλνο δηάζεζεο νπνηνπδήπνηε αληαιιαθηηθνχ ήζειε 
δεηεζεί απφ ηνλ ΓΖΜΟ κεγαιχηεξνο ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ επνκέλε εξγάζηκε ηεο έγγξαθεο δήηεζεο,  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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    Σα ζηνηρεία ησλ εδαθίσλ 7, 8, 9 θαη 10 σο άλσ, απνηεινχλ ηελ πνηφηεηα ηεο 
εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή (after sales service) θαη πξέπεη λα δνζνχλ αλαιπηηθά ψζηε λα κπνξνχλ 
λα αμηνινγεζνχλ.   
11)   Υξόλνο παξάδνζεο 
Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηιάβεη Τπεχζπλε δάισζε γηα ην ρξφλν 
παξΪδνζεο ηνπ/ησλ δεηνχκελνπ/λσλ κεραλήκαηνο/κάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ 
εηνίκνπ/κσλ θαη ζε θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο. 
Ζ δήισζε ρξφλνπ παξάδνζεο κεγαιχηεξνπ απφ ηνλ νξηζζέληα ζην άξζξν 25.1 ηνπ 
παξφληνο παξαξηήκαηνο, απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. 

 
14.3   ΔπηκΫξνπο θΪθεινο  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη νπσζδήπνηε 
κε ηνλ ηξφπν πνπ απαηηείηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν 13 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο. 
Α)  ΣΗΜΔ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Α1) Ο επί κέξνπο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», γηα θάζε ΣΜΖΜΑ ηεο 
πξάμεο, ζα πεξηέρεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηα δεηνχκελα 
κεραλήκαηα, ζε επξψ.  
ηηο ηηκέο απηέο είηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά είηε φρη, ελλνείηαη φηη 
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, γηα παξάδνζε, 
εγθαηάζηαζε ηνπο θαη ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
Πξνζθνξά ζηελ ηηκή ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη φηη δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ 
θξαηήζεηο θαη επηβαξχλζεηο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Αθφκα, πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο φηαλ 
αλνηρζεί, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σέινο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 
πξνζθνξέο πνπ επηιέγνπλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ ΓΖΜΟ 
δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζην εδάθην Γ θαησηέξσ 
Α2)  Όιεο νη ηηκέο ζα είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ. Ζ αλαγξαθή ησλ ηηκψλ κπνξεί λα 
γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν 
είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.  
Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο Ο ΦΠΑ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά σο πνζφ.  
Β)  ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Β1) Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε μερσξηζηφ επί κέξνπο θάθειν αλά 
ΣΜΖΜΑ, κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ αληηζηνίρσλ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Π1, 
Π2 θαη Π3 (αλάινγα κε ην ΣΜΖΜΑ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά), νη νπνίνη 
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Ε΄ «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζην άξζξν απηφ. Ζ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη αθφκε ηνλ ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηνπ/ησλ 
πξνζθεξφκελνπ/κέλσλ κεραλήκαηνο/κάησλ θαη ζα ζπκθσλεί κε ηα ινηπά ζηνηρεία 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ζηε κνξθή θαη ζηελ δνκή ησλ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο Π1, Π2 θαη Π3 θαη επηβάιιεηαη απαξαίηεηα ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φπσο 
απηνί δίδνληαη απφ ηελ Α.Α. ζην Παξάξηεκα Ε΄.  
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε αλνηθηφ επί κέξνπο θάθειν δελ γίλεηαη 
δεθηή θαη ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 



- 45 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

Β2) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ΣΜΖΜΑ αληηζηνηρεί ζην πνζφ 
πνπ ζπκπιεξψλεη ζην πεδίν «ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
κε ΦΠΑ (νινγξάθσο)» ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ Πηλάθσλ Π1, Π2 θαη Π3 πξέπεη λα πξνθχπηεη 
ζαθψο : 
α)  Ζ Σηκή Μνλάδαο (ηηκά ηεκαρένπ) ρσξέο ΦΠΑ γηα θΪζε Ϋλα απφ ηα κεραλάκαηα 
ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ.  
β)  Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην ΣΜΖΜΑ. Ζ ηηκή απηή ζα είλαη ζε € (επξψ), 
ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ αξηζκεηηθΪ θαη νινγξΪθσο (πνπ 
ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε ηελ αξηζκεηηθή ηηκή) θαη ζα πεξηιακβάλεη, 
κε ρσξηζηή αλαθνξά : 
-  Σελ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην ΣΜΖΜΑ ….., απαιιαγκέλε απφ ΦΠΑ, (Κ).   
-  Σνλ ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ηελ αμία ζε πνζνζηφ 23 % θαη ζε πνζφ. 
-  Σελ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην ΣΜΖΜΑ.., πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ΦΠΑ. 
Β3)  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή ηεκαρίνπ γηα 
θάζε επί κέξνπο είδνο ΣΜΖΜΑΣΟ ή δε δίδεηαη Μεξηθή Σηκή γηα νιφθιεξε ηελ 
δεηνπκέλε πνζφηεηα (ηεκάρηα) είδνπο ΣΜΖΜΑΣΟ, ή ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 
γηα ΣΜΖΜΑ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ 
Λήςεο Απνθάζεσλ ηεο Α.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε ιαζψλ ζηηο 
αξηζκεηηθέο πξάμεηο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Β4) Πξνζθνξά πνπ δίλεη ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ΣΜΖΜΑΣΟ φπσο απηή έρεη 
ζπκπιεξσζεί ζην πεδίν «ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ρσξέο ΦΠΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
(νινγξάθσο)» ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ αληίζηνηρνπ ΣΜΖΜΑΣΟ 
κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ρσξίο ΦΠΑ φπσο απηή δίδεηαη ζην 
άξζξν 3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Γ)  ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
Πέξαλ ησλ σο άλσ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Π1, Π2 θαη Π3, ν 
δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα πεξηιάβεη κέζα ζηνλ θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα 
ην ΣΜΖΜΑ θαη δήισζή ηνπ κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν πιεξσκήο γηα ηελ πξνκήζεηα 
ησλ δεηνπκέλσλ κεραλεκάησλ. Ο δηαγσληδφκελνο έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ 
αθνινχζσλ ηξφπσλ πιεξσκήο :  
α) κε ιήςε πξνθαηαβνιήο 30% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ησλ 
κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ θαη εμφθιεζε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ 
θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ΦΠΑ κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ   θαη  
β) κε εμφθιεζε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. 
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο σο άλσ δήισζεο ζηνλ θάθειν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, ε πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηνλ ηξφπν β άλσ, δει κε 
εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.   
Γ)  Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ΣΜΖΜΑ ζα πξέπεη 
λα θέξνπλ ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 
ηνπ ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε πξνζθνξά γηα ην ΣΜΖΜΑ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Δ)  Dumping – ΔμαγσγηθΫο επηδνηάζεηο. 
Ζ πξνζθνξά γηα ΣΜΖΜΑ κπνξεί λα απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο 
ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην 
πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο 
νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 
ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 
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Σ)  Καηά ηα ινηπά νη ηηκέο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
 
 

Άξζξν 15ν  
Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ  

15.1 Έλαξμε δηαδηθαζέαο 
Όηαλ ε νξηδφκελε ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ψξα ιήμεο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ παξέιζεη, θιείλεη ην πξσηφθνιιν ηεο Α.Α. Κάζε πξνζθνξά θαηά ηελ 
παξαιαβή ηεο απφ ηελ Α.Α. πξσηνθνιιείηαη θαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν 
ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα θαηαρψξεζεο. Σα 
ζηνηρεία απηά αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ. Οη νχησο 
παξαιεθζέληεο θάθεινη πξνζθνξάο θπιάζζνληαη απφ ηελ Τ.Γ.Γ. γηα λα 
παξαδνζνχλ ζηελ Δ.Γ.Γ. ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ.  
Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε 
πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Α.Α. κεηά 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
παξαδίδνληαη ζηελ Τ.Γ.Γ. γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  
Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ 
θαηεηέζεζαλ. 
15.2     Πξφζβαζε ζε Ϋγγξαθα  
Οη πξνζθέξνληεο δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ (νη πξνζθέξνληεο ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο) θαη 
έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ ην επηζπκνχλ (άξζξν 5 Ν. 2690/1999). Ζ εμέηαζε γίλεηαη 
ρσξίο ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηνλ ρψξν ηεο Α.Α. θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
γλσζηνπνίεζή ηνπο δελ ζα εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δελ ζα 
είλαη αληίζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δελ ζα ζίγεη ηα έλλνκα εκπνξηθά 
ζπκθέξνληα δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ή δελ ζα βιάπηεη ηνλ αληαγσληζκφ 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  
Ζ Δ.Γ.Γ. κε πξφζθιεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαζνξέδεη ηνλ ηφπν θαη 
ηνλ ρξφλν πξφζβαζεο ζηα δηθαηνινγεηηθΪ θΪζε ζηαδένπ. 
15.3  Κξηηάξην αλΪζεζεο 
Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο εθείλν ηεο «πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο» 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 51§1α ηνπ ΠΓ 60/2007 θαη ην άξζξν 20§1β ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ρσξίο ΦΠΑ, ζα ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ ζηνπο ππνινγηζκνχο 
γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
15.4 ηΪδηα δηαδηθαζέαο 
Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα : 

1° ΣΑΓΗΟ   :   ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΚΤΡΗΧ ΦΑΚΔΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ 
ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟ-
ΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  (ΣΑΓΗΟ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ) 
Σελ θαζνξηζκέλε ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο εκέξα θαη ψξα 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, ε Τ.Γ.Γ. πξνζάγεη ηνπο θαθέινπο θαη μεθηλά ε ζπλεδξίαζε 
δεκφζηα θαη αξρίδεη απφ ηελ Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ θαηά ηελ ζεηξά ηεο πξσηνθφιιεζεο, 
ε απνζθξάγηζε ησλ εληαέσλ θπξέσο θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Δ.Γ.Γ. αξηζκεί, 
κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο εληαίνπο ζθξαγηζκέλνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ 
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πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ ζε θάζε εληαίν θπξίσο θάθειν, ηνπιΪρηζηνλ 
ηξεηο επηκέξνπο θάθεινη, ήηνη Ϋλαο κφλνλ επηκέξνπο θάθεινο κε ηελ έλδεημε 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο επηκέξνπο θάθεινο κε ηελ 
έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαο επηκέξνπο θάθεινο κε ηελ 
έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπο νπνίνπο αξηζκεί εμσηεξηθά κε ηνλ ίδην 
αχμνληα αξηζκφ (ηνπ εληαίνπ θπξίνπ θαθέινπ πξνζθνξάο) θαη κνλνγξάθεη. Δπίζεο 
εμεηάδεη αλ ελδερνκέλσο ππάξρεη θαη επηπιένλ θάθεινο πνπ αθνινπζεί ηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θπξίσο θαθέινπ ηνλ νπνίν αξηζκεί νκνίσο θαη κνλνγξάθεη. Δάλ 
δελ ππάξρνπλ νη ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο σο Ϊλσ επηκΫξνπο θΪθεινη, ν πξνζθέξσλ 
απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο 
επηκέξνπο θάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία.  
Οη ηνπιάρηζηνλ δχν ζθξαγηζκέλνη επηκέξνπο θάθεινη θάζε πξνζθνξάο πνπ 
βξίζθνληαη κέζα ζηνλ εληαίν θπξίσο θάθειν θαη πεξηέρνπλ ηελ ηερληθή θαη ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίζηνηρα, θαζψο θαη νη ηπρφλ επηπιένλ θάθεινη κε ηα 
πξφζζεηα ηερληθά ζηνηρεία, παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη παξαδίδνληαη ζηελ Τ.Γ.Γ. 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζηεί 
αξκνδίσο.   
ηελ ζπλέρεηα ε Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ επηκΫξνπο 
θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο αλά 
ΣΜΖΜΑ ηεο πξάμεο, αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη ζε θάζε θχιιν θαη ζπλνιηθά απ' 
φια ηα κέιε ηεο Δ.Γ.Γ. φια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζπκκεηνρήο 
ζηνλ δηαγσληζκφ ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε ηελ εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Α.Α., 
εθφζνλ δηαηίζεηαη, θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ. Καηφπηλ ηνχηνπ ε Δ.Γ.Γ. ζε 
θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ Πνηνηηθήο Δπηινγήο) πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί θαη γλσκνδνηεί αλά ΣΜΖΜΑ γηα απηνχο πνπ ζπλερίδνπλ ζηελ επφκελε 
θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 
Όια ηα αλσηέξσ θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ ην νπνίν θνηλνπνηείηαη κε απνδεηθηηθφ 
παξαιαβήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή 
ελζηάζεσλ. Οη νχησο ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ. ε 
νπνία γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επ΄ απηψλ. 
Σν πξαθηηθφ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ (1ν Πξαθηηθφ) ην νπνίν πεξηέρεη ηελ απφθαζε ηεο 
Δ.Γ.Γ., κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο θαη ηελ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε επ΄ απηψλ, 
απνηειεί ηελ εηζήγεζε ηεο Δ.Γ.Γ., (γλσκνδνηηθή πξάμε), ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 
ηεο θαη δηαβηβάδεηαη ζην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ ην νπνίν απνθαίλεηαη ηειηθά θαη 
εθδίδεη ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ (δηνηθεηηθή πξάμε). 
Ζ απφθαζε απηή ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε απηφ ην 
ζηάδην κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ 
πξνζθπγψλ. 
2° ΣΑΓΗΟ    :   ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΦΑΚΔΛΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ / ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟ-
ΦΟΡΧΝ   (ΣΑΓΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ) 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 1νπ ηαδίνπ, θαη κεηά απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε φζσλ πξνζθεξφλησλ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ, ε Δ.Γ.Γ. 
ηνπ ΓΖΜΟΤ απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο επηκέξνπο θαθέινπο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο αλά ΣΜΖΜΑ, θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ επηπιένλ θαθέινπο κε ην 
Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο, κε ηελ ζεηξά αξηζκήζεσο ησλ θαη αθνχ 
πξνεγνπκέλσο δείμεη φηη δελ παξαβηάζηεθε ε απνζθξάγηζε ηνπο θαη κνλνγξάθεη 
θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελα ηνπο, εθηφο απφ ηα θελά θχιια, ηα δηαρσξηζηηθά θαη ηα 
ηερληθά θπιιάδηα ή πξνβαίλεη ζε δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο 
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Α.Α.  (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ θαη ησλ δηαρσξηζηηθψλ), εθφζνλ δηαηίζεηαη. Οη 
επηκέξνπο θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, πξνθεηκέλνπ 
λα απνζθξαγηζηνχλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δ.Γ.Γ.  
Σν αξκφδην ζπιινγηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν (ε Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ) ζπλέξρεηαη ζε 
ζπλερφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ : 

 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαηά ην ζηάδην 
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

 ηηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

 ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κε ην εχξνο βαζκνιφγεζεο απηψλ θαη 
ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ νκάδσλ θξηηεξίσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα Γ΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο, 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζην ελ ιφγσ Παξάξηεκα. 
Ζ Δ.Γ.Γ. ειέγρεη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο θαθέισλ Σερληθήο Πξνζθνξάο αλά 
ΣΜΖΜΑ, γηα φιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην, γηα λα 
δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο ηνπο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαρσξεί ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο ηηο απνδεθηέο πξνζθνξέο 
θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κηα 
απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.  
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ζην παξφλ ζηάδην, δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καδί κε ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ απφ ην 
Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ θαη εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί πξνζθπγέο.   
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ 
δχλαηαη - εθφζνλ ην θξέλεη απαξαέηεην - λα θαιέζεη εγγξάθσο θαη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ θάζε έλα απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην 
ζηάδην λα παξνπζηάζεη ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ 
εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο ή/θαη λα δεηήζεη δείγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 
κεραλεκάησλ ή/θαη λα δεηήζεη λα ηα εμεηάζεη εγθαηεζηεκέλα θαη ζε ιεηηνπξγία ζε 
ρψξν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ πξνκεζεπηή (φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε 
πξνεγνχκελν εδάθην). 
Μεηά ηελ κειέηε ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ θαηά ηα 
αλσηέξσ ελδερφκελε παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ή/θαη επίδεημε ησλ 
δεηγκάησλ ή εμέηαζε ίδησλ ή παξφκνησλ κεραλεκάησλ κε ηα δεηνχκελα ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ εγθαηεζηεκέλσλ θαη ζε ιεηηνπξγία, θάζε κέινο ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ 
αμηνινγεί θαη δίδεη ηελ βαζκνινγία ηνπ γηα θάζε ηερληθή πξνζθνξά. Δπί πιένλ 
θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ θχιιν ηηο βαζκνινγίεο ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
θαη ην ππνγξάθεη.    
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη γηα ηα ηξία ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο πξάμεο, 
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε ηεο θαη ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ θαη αλΪ κερΪλεκα θαη γηα 
θάζε απνδεθηή πξνζθνξά, ε αμηνιφγεζε θαη επηπιένλ γηα θάζε θξηηήξην ε 
βαζκνινγία ηνπ απφ ηελ Δ.Γ.Γ., ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαη ε βαζκνινγία θάζε 
νκάδαο θξηηεξίσλ θαζψο θαη ε ηειηθή βαζκνινγία θάζε κεραλήκαηνο ζην ΣΜΖΜΑ θαη 
ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. ην ίδην πξαθηηθφ 
θαηαρσξνχληαη αλά ΣΜΖΜΑ θαη ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απνξ-
ξηπηέεο, φπνπ αλαιχνληαη γηα θάζε κηα απφ απηέο, νη αθξηβείο ιφγνη απφξξηςεο. 
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Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο «Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο» ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
Σν πξαθηηθφ απηφ θνηλνπνηείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ζηνπο ζπκκεηέρνληαο ζην 
ζηάδην απηφ γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή ελζηάζεσλ. Οη νχησο ηπρφλ ππνβιεζείζεο 
ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ. ε νπνία γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επ΄ απηψλ. 
Σν πξαθηηθφ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ (2ν Πξαθηηθφ) πνπ πεξηέρεη ηελ θαηά ηα άλσ 
αμηνιφγεζε ηεο Δ.Γ.Γ., κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο θαη ηελ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε 
επ΄ απηψλ, απνηειεί ηελ εηζήγεζε ηεο Δ.Γ.Γ., ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο θαη 
δηαβηβάδεηαη ζην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ ην νπνίν απνθαίλεηαη ηειηθά θαη εθδίδεη 
ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ.  
Ζ απφθαζε απηή ζηελ ζπλέρεηα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε απηφ ην 
ζηάδην κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ 
πξνζθπγψλ.  
3° ΣΑΓΗΟ      :  ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΦΑΚΔΛΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ / ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - 
ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  (ΣΑΓΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ) 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 2νπ ηαδίνπ, ε Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ νξίδεη 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 
δελ απνθιείζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ηνπο 
απνζηέιιεη εγγξάθσο ηέζζεξεηο (4) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο εκεξνκελίαο πνπ 
ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.   
Ζ απνζθξάγηζε ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζηνλ 
ίδην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ 
απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δ.Γ.Γ. κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ή πξνβαίλεη 
ζε δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Α.Α., εθφζνλ δηαηίζεηαη, θαη 
εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  
Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δ.Γ.Γ. ειέγρεη ηελ νξζφηεηα 
θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλά ΣΜΖΜΑ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
Δάλ νη ηηκέο ελφο πξνζθέξνληα γηα είδνο ΣΜΖΜΑΣΟ είλαη αζπλήζηζηα 
ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Δ.Γ.Γ. 
κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ πξνζθέξνληα λα ηηο αηηηνινγήζεη γξαπηψο θαηά ην 
άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60/2007 (κε αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά π.ρ. κε ηελ 
νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ 
έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ 
γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ 
πξνκεζεηψλ θιπ), θαη αλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ε 
πξνζθνξά ηνπ γηα ην ΣΜΖΜΑ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Καηά ηα άιια, νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
άξζξσλ 14 θαη 19 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ 
Δ.Γ.Γ. θαηαρσξεί ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο αλά ΣΜΖΜΑ ηηο απνδεθηέο πξνζθνξέο 
θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία 
απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.   
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Ζ Δ.Γ.Γ., κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ΣΜΖΜΑΣΧΝ, ππνινγίδεη ηηο αλεγκέλεο ηηκέο 
ζχγθξηζεο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 
Γ΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλεη ην πξαθηηθφ ηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
πγθξηηηθνχο Πίλαθεο Καηάηαμεο Πξνζθνξψλ αλά ΣΜΖΜΑ (ζχλνιν ην πνιχ ηξεηο 
πγθξηηηθνί Πίλαθεο). Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο πίλαθεο απηνχο γίλεηαη θαηά 
αχμνπζα ζεηξά ηεο αλεγκέλεο ηηκήο ζχγθξηζεο Λ. ην πξαθηηθφ απηφ ε Δ.Γ.Γ. 
θαηαγξάθεη θαη ηελ πξφηαζή ηεο γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν αλά ΣΜΖΜΑ, ν νπνίνο 
είλαη ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε ηνπ Πίλαθα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ.  
Οη ελ ιφγσ ζπγθξηηηθνί πίλαθεο κε ηα έγγξαθα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ αλά ΣΜΖΜΑ, 
θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ ην νπνίν θνηλνπνηείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληαο ζην ζηάδην απηφ γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή ελζηάζεσλ. Οη νχησο ηπρφλ 
ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ. ε νπνία γλσκνδνηεί 
αηηηνινγεκέλα επ΄ απηψλ. 
Σν πξαθηηθφ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ (3ν Πξαθηηθφ) πνπ πεξηέρεη ηελ θαηά ηα άλσ 
αμηνιφγεζε ηεο Δ.Γ.Γ., κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο θαη ηελ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε 
επ΄ απηψλ αλά ΣΜΖΜΑ, απνηειεί ηελ εηζήγεζε ηεο Δ.Γ.Γ., ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 
ηεο θαη δηαβηβάδεηαη ζην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ. 
Σν Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ ηνπ ΓΖΜΟΤ αθνχ ιάβεη ππφςε ηα ζρεηηθά 
ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλά ΣΜΖΜΑ, 
ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ.Γ., εθδίδεη ηελ απφθαζε 
έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ.  
Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ζηνπο ζπκκεηέρνληαο ζην 
ζηάδην απηφ, γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.  
 
 

Άξζξν 16° 
Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

Ζ Α.Α. δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά γηα ΣΜΖΜΑ, κε απφθαζε ηνπ 
Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δ.Γ.Γ.. χκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ : 
1.   Δίλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή θαη 
αηξέζεηο ή δίλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ρσξίο ηερληθή ηεθκεξίσζε. 
2. Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ή αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο 
ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Α.Α. εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά. 
3. Αθνξά ζε κέξνο κφλνλ ηεο πξνκήζεηαο ΣΜΖΜΑΣΟ θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν 
ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ (κεραλεκάησλ) απηνχ είηε αληηκεησπίδεη εληαία πεξηζζφηεξα 
ηνπ ελφο ΣΜΖΜΑΣΑ ή ην ζχλνιν ηεο πξάμεο (δει θαη ηα ηξία ΣΜΖΜΑΣΑ καδί). 
4.  Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 
5. Παξνπζηάδεη έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ 
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
6.  Γελ πεξηιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε/ηηο 
λφκηκε/κεο εγγπεηηθή/θέο επηζηνιή/ιέο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  
7.  Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ ηηκή αλά ηεκάρην Δίδνπο θαη ηελ πλνιηθή 
Πξνζθεξφκελε Σηκή γηα ην ΣΜΖΜΑ ή/θαη εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηεο πιελ ησλ εληχπσλ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
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8. Δκθαλίδεη νπνηαδήπνηε ηηκή (αληαιιαθηηθνχ, εξγαζίαο, αλαιψζηκνπ ή 
παξειθνκέλνπ, έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ θιπ) ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν πιελ ησλ 
εληχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
9.  Γελ πξνζθνκίδεη ηα εγγξάθσο αηηνχκελα δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία ζηελ Δ.Γ.Γ. εληφο 
ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ. 
10.  Δίλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη ν δηαγσληδφκελνο δελ παξέρεη επαξθή αηηηνιφγεζε 
πξνο ηνχην. 
11. Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ, (Κ) (νινγξάθσο) γηα θάπνην 
ΣΜΖΜΑ ππεξβαίλεη ηνλ π/π ρσξίο ΦΠΑ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο απηφο δίδεηαη ζην 
άξζξν 3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
12. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ κεγαιχηεξν ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζην παξφλ παξάξηεκα (άξζξν 25). 
13. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δεηνχκελν ζην 
παξφλ παξάξηεκα (άξζξν 11).  
14.  Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ νπζηψδεηο 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δελ 
θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απαξάβαηνη ή 
πνπ έρνπλ ηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  
15. Παξνπζηάδεη αλεπηηπρή ή ειιηπή απνηειέζκαηα θαηά ηηο ελδερφκελεο δνθηκέο 
επίδεημεο, ιεηηνπξγίαο θαη επίδνζεο θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ. 
16. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ πξνζθνκίδεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 17.3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ή έρεη 
θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ηηο ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο  
17.  Γελ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 
18. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν απνθιεηζκνχ πνπ απνξξέεη απφ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
 

Άξζξν 17ν 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ – Απνηειέζκαηα δηαγσληζκνύ θαη 
θνηλνπνίεζε ηνπο – Καηαθύξσζε ΣΜΗΜΑΣΟ – Κξίζε απνηειεζκάησλ 

δηαγσληζκνύ 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
17.1  Τπνβνιά θαθΫινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο, ε Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ κε βάζε ηνπο πγθξηηηθνχο Πίλαθεο Καηάηαμεο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξαθηηθνχ ηνπ 3νπ ηαδίνπ ηεο παξαγξάθνπ 15.4 ηνπ ελ ιφγσ 
άξζξνπ, θαιεί ηνλ πξψην δηαγσληδφκελν ζηελ θαηάηαμε θάζε ελφο απφ ηνπο πίλαθεο 
απηνχο (ν νπνίνο είλαη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 
δει. ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ) λα ππνβάιιεη ζηελ Α.Α. θαη ζηελ 
δηεχζπλζε πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή απνζηνιήο 
ηεο εηδνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 2672/1998 (ΦΔΚ 290Α), άξζξν 14 : 
«Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν», ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
(δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο), ζε ζρέζε κε ηα νπνία ππεβιήζεζαλ νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο Νν 1 θαη Νν 2 ηνπ άξζξνπ 12.3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
είλαη δπλαηφ : 
α)   λα ππνβιεζεί απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ή  
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β)  λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν 
(courier)  
ζηα γξαθεία ηεο Α.Α. κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ 
Α.Α. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) 
εκεξψλ. 
Ζ Α.Α. δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ηνπ 
θαθέινπ πνπ απνζηέιιεηαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν, απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Ο 
θάθεινο πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε 
έγθαηξα ζηελ Α.Α., ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη απφ-
ζθξαγηζζεί 
17.2 Δλδεέμεηο θαθΫινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο παξαγξάθνπ 17.1 άλσ, πξέπεη λα θέξεη εμσηεξηθά ηηο 
αθφινπζεο ελδείμεηο :   
 Σελ θξάζε : «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» 
 Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  
 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ ηίηιν ηεο πξάμεο 
 Σνλ αξηζκφ θαη ηίηιν ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ.  
 Σελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ)  
 Σελ θξάζε : «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΣΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ζ ΣΟ 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ – ΝΑ ΑΝΟΗΥΣΔΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ». 

17.3  ηνηρεέα θαθΫινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πεξηιάβεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
ΣΜΖΜΑΣΟ ζηνλ ελ ιφγσ θάθειν, έρνπλ σο αθνινχζσο : 
 
Α1.    ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ   
ΔΓΑΦΙΟ (1),  Οη Έιιελεο πνιίηεο (θπζηθά πξόζσπα) : 
(α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 17.1 σο άλσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε: 
i) γηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007 (άξζξν 45 ηεο 
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ)  άηνη γηα : 
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 
29.1.1998, ζει. 1), 
- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2), 
-  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 
ζει. 48), 
-  λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 
ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
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-  εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ αλαθέξνληαη 
αδηθήκαηα γηα ηα νπνία δελ πξνθύπηεη ζαθώο αλ αλήθνπλ ζε απηά πνπ ζύκθσλα κε 
ηελ παξνύζα δηαθήξπμε πξνθαινύλ ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο, νη 
δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ζπλππνβάινπλ αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο θαηαδηθαζηηθήο 
απόθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλάινγα. Αθόκα ζε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα 
πνηληθνύ κεηξώνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.  
(β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθάο ά Γηνηθεηηθάο Αξράο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 17.1 σο 
άλσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε.  
(γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθάο ά Γηνηθεηηθάο αξράο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 17.1 σο 
άλσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε θαηάζηαζε εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 
ησλ άξζξσλ 99-106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ή ζε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο 
ησλ άξζξσλ 107 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.  
- Σν πηζηνπνηεηηθό απηό εθδίδεηαη από ηα θαηά ηόπν πξσηνδηθεία ηεο έδξαο ηνπ 
θπζηθνύ πξνζώπνπ.  
(δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 17.1 σο άλσ 
έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 
ππνρξεψζεηο ηνπο (πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ) θαη πηζηνπνηεηηθΪ φισλ ησλ 
νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ηνπο νπνίνπο είραλ δειψζεη ζηελ αληίζηνηρε 
Τπεχζπλε Γήισζε Νν 2 ηνπ άξζξνπ 12.3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.  
- ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ (β), (γ) θαη (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 
ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη από ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά. 
(ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο.   
(Θα αλαθέξεηαη ξεηά ε επσλπκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλνη θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο). 

ΔΓΑΦΙΟ (2),  Οη αιινδαπνί (θπζηθά πξόζσπα) : 
(α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ά ηζνδπλΪκνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο 
δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 17.1 σο άλσ έγγξαθεο ή 
ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) 
ηνπ ΔΓΑΦΗΟΤ (1) σο άλσ ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα Έιιελεο πνιίηεο. 
(β) ΠηζηνπνηεηηθΪ ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο Γηθαζηηθάο ά Γηνηθεηηθάο 
Αξράο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ 
παξάγξαθν 17.1 σο άλσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή φηη δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε θήξπμεο ζε 
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πηψρεπζε ή φηη δελ επξίζθνληαη ππφ αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο.  
(γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθάο ά Γηνηθεηηθάο Αξράο ηεο ρψξαο ηνπο, 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ 
παξάγξαθν 17.1 σο άλσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε θαηάζηαζε εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαδηνξγάλσζεο ή φηη δελ ηεινχλ ππφ αλάινγε θαηάζηαζε ή 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο.  
(δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά ηεο 
ρψξαο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηά ηελ 
παξάγξαθν 17.1 σο άλσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο (πιεξσκά θφξσλ θαη ηειψλ) θαη 
πηζηνπνηεηηθΪ φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ηνπο νπνίνπο 
είραλ δειψζεη ζηελ αληίζηνηρε Τπεχζπλε Γήισζε Νν 2 ηνπ άξζξνπ 12.3 ηνπ 
παξφληνο παξαξηήκαηνο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
σο άλσ εηδνπνίεζεο.  
(ε)  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξράο ηεο ρψξαο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξένπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο νξγαλψζεηο 
ά θαηαιφγνπο ηεο ρψξαο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή 
ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ή θαηαιφγσλ αληίζηνηρα θαζψο θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο, θαη κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηά θαη ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο.   

ΔΓΑΦΙΟ (3),  Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά : 
(α) Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ ΔΓΑΦΗΧΝ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
αληίζηνηρα. 
- Δηδηθόηεξα, ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, αθνξά ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο 
Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.) ή πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ή Ι.Κ.Δ., ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ 
Γηεπζύλνληα ύκβνπιν όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη αλώλπκε εηαηξεία (Α.Δ.) θαη 
ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη από 
απηό ζα πξνθύπηεη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) ηνπ ΔΓΑΦΙΟΤ 
(1) σο άλσ ηνπ παξόληνο άξζξνπ γηα Έιιελεο πνιίηεο.  
(β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθάο ά Γηνηθεηηθάο Αξράο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 17.1 
έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 
ππφ εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (κφλν γηα εκεδαπέο Α.Δ.), 
ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο 
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

   - Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. 
θαη Δ.Δ.) ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ. ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη 
ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο πνπ ηδξύζεθε κεηά ηηο 4/4/2011 
ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθό πεξί κε ιύζεσο ηεο εηαηξίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε 
ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθό Γ.Δ.ΜΗ. 
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   (γ) Δάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ππνβάιιεη  θαη Ϋλα επηθπξσκΫλν 
αληέγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία 
θαηαρψξεζεο ηνπ ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΜΑΔ) θαη ε Γεληθή πλέιεπζε 
πνπ ην έρεη ηξνπνπνηήζεη.    

ΔΓΑΦΙΟ (4),  Οη πλεηαηξηζκνί : 
(α)  Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα  
(β) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 
ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 17.1 σο άλσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 
πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (α) ηνπ ΔΓΑΦΗΟΤ (1) σο άλσ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ γηα Έιιελεο πνιίηεο.  
(γ) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (β), (γ) θαη (δ) ηνπ ΔΓΑΦΗΟΤ (1) σο άλσ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ γηα Έιιελεο πνιίηεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ (β), (γ) θαη (δ) ηνπ ΔΓΑΦΗΟΤ (2) σο άλσ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ γηα αιινδαπνχο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαη ηεο πεξίπησζεο (β) ηνπ ΔΓΑΦΗΟΤ (3) σο άλσ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ γηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά.  

ΔΓΑΦΙΟ (5),  Οη ελώζεηο / θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά : 
(α) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε δηαγσληδφκελν πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε / Κνηλνπξαμία. 
 
Α2.  ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ  
Δπηπιένλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ζηελ 
νπνία ζα δειψλεη φηη :  
α) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή φηαλ δελ 
έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 
β) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν 
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλα 
δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Α.Α. 
17.4  Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά 
ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηελ αλάζεζε.  
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ :  
17.5 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ – Οινθιάξσζε 
δηαδηθαζέαο  
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηνπ ΓΖΜΟΤ εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
απφ ηεο παξαιαβήο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 
απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε γηα ην/ηα ΣΜΖΜΑ/ΣΜΖΜΑΣΑ, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη 
ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ. Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη 
ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ηνπ αληηζηνίρνπ/ρσλ ΣΜΖΜΑΣΟ / ΣΜΖΜΑΣΧΝ ησλ 
νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ απνζθξαγηζηεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηέο. 

4Ο ΣΑΓΗΟ  :  ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ   (ΣΑΓΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ) 
Ζ Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ απνζθξαγίδεη ηνλ ελ ιφγσ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ 
εκεξνκελία θαη ηφπν πνπ έρεη νξίζεη κε ηελ σο άλσ αλαθνίλσζε - πξφζθιεζε, 
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κνλνγξάθεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαηά θχιιν, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη 
νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) 
γηα ην ΣΜΖΜΑ θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζε πξαθηηθφ ηεο. Όζνη 
δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληαο ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ (ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηαηέζεθαλ) πξνζεξρφκελνη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία, κεηά απφ έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηεο Δ.Γ.Γ. ζηελ νπνία νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο πξφζβαζεο ζηα 
έγγξαθα απηά. 
Ζ Δ.Γ.Γ. έρεη ην δηθαίσκα, εθ' φζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ παξνρή εγγξάθσλ 
δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ππέβαιε θαη’ εθαξκνγή 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε :  
- δελ πξνζθνκίδεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ 17.3 άλσ  ή  
- έρεη θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο No 1 ή/θαη Νν 2  ηνπ 

άξζξνπ 12.3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, 
ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΓΖΜΟΤ ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ (επί κέξνπο 
πξαθηηθφ) απφ ηελ Δ.Γ.Γ., ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηάζεζε 
ν θιεζείο δηαγσληδφκελνο θαη νη ιφγνη απφξξηςήο ηνπ.  
ηελ ζπλέρεηα ε θιήζε γηα θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν ηνπ αληίζηνηρνπ 
πγθξηηηθνχ Πίλαθα Καηάηαμεο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, κε βάζε ηελ ακέζσο επφκελε 
κεγαιχηεξε αλεγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο, δειαδή ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα ην ΣΜΖΜΑ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη εγθαίξσο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ή έρεη θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο δειψζεηο, 
αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία θαη ε θιήζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο 
κεγαιχηεξε αλεγκέλε ηηκή ζχγθξηζεο θνθ. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ 
πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 
δηαγσληζκφο γηα ην αληίζηνηρν ΣΜΖΜΑ καηαηψλεηαη. 
Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απηή (κε ηηο δηαδνρηθέο θιήζεηο κε ηελ ζεηξά 
θαηάηαμεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πγθξηηηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, 
κε ηελ θαηάιεμε ζε απνδεθηφ αλάδνρν είηε κε εμάληιεζε ηνπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα 
Καηάηαμεο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαη καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ΣΜΖΜΑ) θαη κε 
εμάληιεζε φισλ ησλ πγθξηηηθψλ Πηλάθσλ Καηάηαμεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξαθηηθνχ 
Νν 3, ε Δ.Γ.Γ. ζπληάζζεη ην ζπλνιηθφ πξαθηηθφ (4ν Πξαθηηθφ) ζην νπνίν 
θαηαγξάθνληαη αλά ΣΜΖΜΑ νη δηαγσληδφκελνη πνπ θιήζεθαλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
θαηέζεζαλ θαη νη αθξηβείο ιφγνη απφξξηςεο εθάζηνπ (επί κέξνπο πξαθηηθά), θαζψο 
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξφηαζε ηεο γηα ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (δει ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν αλά ΣΜΖΜΑ) ή γηα καηαίσζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ΣΜΖΜΑ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο, απνηειεί 
ηελ εηζήγεζε ηεο θαη δηαβηβάδεηαη πξνο ην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ γηα ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζήο ηνπ.  

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
17.6 ΑπνηειΫζκαηα δηαγσληζκνχ θαη θνηλνπνέεζε ηνπο - Καηαθχξσζε ηεο 
πξνκάζεηαο  
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Σν Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ αθνχ ιάβεη ππφςε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 
(δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα θάζε ΣΜΖΜΑ θαη ηελ 
σο άλσ εηζήγεζε / γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ (4ν Πξαθηηθφ), απνθαζίδεη 
γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε (δηνηθεηηθή πξάμε) γηα 
ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. Ζ απφθαζε απηή ζηελ 
ζπλέρεηα θνηλνπνηείηαη απφ ηελ Α.Α. ζε φινπο ζπκκεηέρνληαο ζε απηφ ην ζηάδην (δει. 
ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνλ αληίζηνηρν πγθξηηηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ) κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, κε ηελ Ϋλλνηα ηεο ελεκΫξσζεο θαη φρη 
ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, γηα ηελ ηπρφλ ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.  
Ζ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 137Α) αλαζηέιιεη ηελ ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο.  
ηελ ζπλέρεηα ε Α.Α., αθνχ πξνρσξήζεη ζε ηειηθή απφξξηςε πηζαλψλ πξν-
δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, απνζηέιιεη ηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
πξνκήζεηαο θαη ηελ αλάζεζε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζηνλ επηιεγέληα πξνζσξηλφ αλάδνρν 
κε πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο χκβαζεο (βιέπε παξάγξαθν 18.1 επφκελνπ 
άξζξνπ). 
Ζ ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί θαη 
κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα εάλ 
ζπκθσλεί θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ.  
17.7  Κξέζε απνηειεζκΪησλ δηαγσληζκνχ 
Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζπιινγηθφ 
φξγαλν, δει ε Δ.Γ.Γ. κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο πξνο ην Όξγαλν Λήςεο 
Απνθάζεσλ πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη : 
α.  Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ή 
κέξνο απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κείκελεο Ννκνζεζίαο, πνπ πξνζθέξεη ν 
πξνκεζεπηήο  
β.  Σελ θαηαλνκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ 
πξνκεζεπηψλ κε ηζφβαζκεο πξνζθνξέο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ ή ηελ 
δηελέξγεηα θιήξσζεο (άξζξν 21§1δ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ). 
γ.  Σελ καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ΣΜΖΜΑ/ΣΜΖΜΑΣΑ θαη 
επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
δηαθήξπμεο.   
δ. Σελ καηαίσζε, αθχξσζε, αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα 
ΣΜΖΜΑ/ΣΜΖΜΑΣΑ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη έσο ηε 
ζχλαςε ηεο χκβαζεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ.  
ε. Σελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 17.5 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. 
17.8   Γηεπθξηλέζεηο  
(α) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε αξρά ηεο φηη δελ 
εθδίδνληαη θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ 
φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ζηελ 
πεξίπησζε φπνπ δελ ηεξνχληαη ζηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηα 
αληίζηνηρα βηβιία γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ, απηά κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε 
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο πνπ γίλνληαη ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
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αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ειιεληθήο πξνμεληθήο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία 
ζα επηζπλΪπηεηαη ζηελ βεβαίσζε ηεο αξρήο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, ν 
δηαγσληδφκελνο ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία δελ εθδίδνληαη ή 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζηε ρψξα ηνπ θαη ζα δειψλεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε 
βεβαίσζε ζα θαιχπηεη επίζεο ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη αζάθεηα γηα ηελ πεγή, 
ηελ πιεξφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ. Όπνπ απαηηείηαη 
Τπεχζπλε Γήισζε, λνείηαη γηα ηνπο κελ εκεδαπνχο Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν. 1599/1986 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηνπο δε αιινδαπνχο θείκελν αλάινγεο 
απνδεηθηηθήο αμίαο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα 
Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ Κ. Πνι. Γηθ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ. 
Ζ έλνξθε απηή βεβαίσζε (ή ππεχζπλε δήισζε) ηνπ ππφρξενπ ζπλνδεπφκελε απφ 
ηελ σο άλσ βεβαίσζε αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ ππφρξενπ, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο παξαγξάθνπ 17.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
(β)  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο έρεη ππάξμεη 
νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη κε ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε ηελ κνξθή 
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ηεο παξ 
17.1 άλσ (π.ρ. ηελ ηειεπηαία ηζρχνπζα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αληίγξαθν 
ΦΔΚ κε ην ηζρχνλ Γ. θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θιπ).   
 
 

Άξζξν 18ν 
Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ύκβαζεο - Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ύκβαζεο – 

Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο – Οινθιήξσζε ύκβαζεο 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
18.1   Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθά χκβαζεο 
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλά ΣΜΖΜΑ γίλεηαη απφ ην Όξγαλν Λήςεο 
Απνθάζεσλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ηφζν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΖΜΟΤ : www.naoussa.gr φζν θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ : http://et.diavgeia.gov.gr. 
ηνλ δηαγσληδφκελν πνπ επειέγε σο Αλάδνρνο γηα ην ΣΜΖΜΑ, απνζηέιιεηαη απφ 
ηελ Α.Α. εγγξάθσο θαη κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο, ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο – πξφζθιεζε πξνο ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Ζ αλαθνίλσζε απηή 
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία :  
   Σν ΣΜΖΜΑ θαη ην/ηα πξνο πξνκήζεηα είδνο/ε (κεραλήκαηα) 
   Σελ πνζφηεηα 
   Σελ ηηκή 
   Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ 
   Σελ ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ   

απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ.   
   Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη 

ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο απηήο είλαη άθπξε. 
  Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 
Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

http://www.naoussa.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη 
ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε 
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ηελ πεξίπησζε 
πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 
Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη 
απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  
Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 
θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ ζπκθσλεί θαη ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο.  
Ο δηαγσληδφκελνο πνπ επειέγε σο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
(α) Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε 
πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία.  
(β) Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο γηα ην θαηαθπξσζέλ ΣΜΖΜΑ, ε νπνία 
ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα 
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ΄ ηεο απφθαζεο 
δηαθήξπμεο.  
Ο δηαγσληδφκελνο πνπ επειέγε σο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ κπνξεί 
λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο 
απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε χκβαζε 
ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε γηα 
ΣΜΖΜΑ/ΣΜΖΜΑΣΑ, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε 
χκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηελ 
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ πξνβιέπεηαη, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 
Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ.Γ. θαη θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο Α.Α. ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα.  
Ζ Α.Α. ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί εγγξάθσο ηνλ επφκελν ηνπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα 
Καηάηαμεο γηα ην ΣΜΖΜΑ, ηνπ εγθεθξηκέλνπ 3νπ Πξαθηηθνχ (ηνπ άξζξνπ 15.4) θαη 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο. Ο έθπησηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία 
πνπ πξνμέλεζε ζηελ Α.Α. εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε.   
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ΣΜΖΜΑ, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ 
παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία, ή 
πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ πξνβιέπεηαη, ν 
δηαγσληζκφο γηα ην αληίζηνηρν ΣΜΖΜΑ καηαηψλεηαη.  
18.2   ΚαηΪξηηζε θαη ππνγξαθά χκβαζεο 
Μεηά ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ΓΖΜΟ ε ζρεηηθή χκβαζε ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ, ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
θαηαθχξσζεο θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Δθ κέξνπο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε χκβαζε γηα ην ΣΜΖΜΑ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
Γήκαξρν θαη πξσηνθνιιείηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΓΖΜΟΤ. Δθ κέξνπο ηνπ 
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Αλαδφρνπ, ε χκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ή ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ, ν 
νπνίνο κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 
Ζ χκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ θαηαθχξσζε. Ζ χκβαζε 
δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
Ζ χκβαζε, πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ηεο πξάμεο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 
α)     Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο  
β)     Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 
γ)     Σα πξνο πξνκήζεηα είδε (κεραλήκαηα) ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαη ηελ πνζφηεηα 
δ)     Σελ ηηκή 
ε)     Σν ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ εηδψλ 
ζη)   Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ 
δ)     Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 
ε)     Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 
ζ)     Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 
η)      Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 
ηα)    Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 
Σν θείκελν ηεο χκβαζεο ππεξηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, 
εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα φζα ζεκεία δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ 
χκβαζε, ηζρχνπλ νη γεληθφηεξεο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ. Σπρφλ 
ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο  καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δε 
δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
18.3   Σξνπνπνέεζε χκβαζεο 
Ζ χκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν γξαπηψο θαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ δχν 
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ κε απφθαζε ηεο Α.Α. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ 
ζπκβαηηθφ φξν. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ ην θπζηθφ ή ην 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ην νπνίν ζα πινπνηεζεί φπσο 
πξνδηαγξάθεηαη. 
18.4   Οινθιάξσζε χκβαζεο  
Ζ χκβαζε γηα ΣΜΖΜΑ ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ : 
α)   Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. 
β)   Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.  
γ)  Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ  

ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε. 

 
 

Άξζξν 19ν  
Σηκέο πξνζθνξώλ - Νόκηζκα 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
19.1  Οη ηηκέο πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ γηα παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ειεχζεξνπ θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ. ηηο ηηκέο απηέο είηε αλαθέξεηαη 
ζηελ πξνζθνξά είηε φρη, ελλνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο γηα 
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ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (πιελ ηνπ ΦΠΑ), γηα παξάδνζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Έηζη ελλνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο απηέο, εθηφο απφ ηελ 
δαπάλε πξνκήζεηαο, θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 
πξνκήζεηαο κηθξνυιηθψλ, παξειθφκελσλ ή αληαιιαθηηθψλ θαη νξγάλσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη πξψησλ αλαισζίκσλ θιπ, έθδνζεο ηπρφλ 
απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, εγθξίζεσλ ή αδεηψλ, πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, 
ξπζκίζεσλ, δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθπαίδεπζεο. Σπρφλ έμνδα αζθάιηζεο θαη 
εθηεισληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
Πξνζθνξά ζηελ ηηκή ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη φηη δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ 
θξαηήζεηο θαη επηβαξχλζεηο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
19.2  Οη ηηκέο πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λέα ζηνηρεία ηνπ 
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ηξφπν 
πιεξσκήο) ή λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο 
ηηκήο ή παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
19.3  Αζπλάζηζηα ρακειΫο πξνζθνξΫο 
Δάλ νη ηηκέο ελφο πξνζθέξνληα είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 15.4 (3ν ηάδην) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
19.4  Dumping – ΔμαγσγηθΫο επηδνηάζεηο 
Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη 
εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο 
απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή ιφγσ ρνξήγεζεο θξαηηθήο 
ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα (άξζξν 52§3 Π.Γ. 60/2007). Οη πξνζθέξνληεο 
νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 
ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 
 

 
Άξζξν 20ν 
Δγγπήζεηο   

20.1  Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
1. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, κε πνηλά απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, 

λα θαηαζέζνπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
2. Ζ επηζηνιή απηή πξέπεη λα εθδίδεηαη ππέξ ηνπ πξνζθέξνληνο, λα 

απεπζχλεηαη πξνο ηνλ ΓΖΜΟ θαη ην πνζφ ηεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% 
ηνπ π/π, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ΦΠΑ, ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο ν π/π 
απηφο δίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο,  μερσξηζηΪ γηα 
θΪζε ΣΜΖΜΑ ηεο πξΪμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. Καηά 
ζπλέπεηα ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο γηα ηα ΣΜΖΜΑΣΑ ηεο πξάμεο 
είλαη : 

 

ΣΜΖΜΑ 1 22.140,00 € 

ΣΜΖΜΑ 2 36.900,00 € 

ΣΜΖΜΑ 3 14.760,00 € 
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3. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα 
αλσηέξσ αμία, κπνξεί λα γίλεη δεθηή εθφζνλ ε εγγχεζε ππνιείπεηαη κέρξη 
πνζνζηφ 5%. 

4. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν 
θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, επηζηξέθεηαη ζην Πηζησηηθφ 
Ίδξπκα απφ ην νπνίν εθδφζεθε, κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ησλ ινηπψλ 
πξνκεζεπηψλ επηζηξέθνληαη ζηα αληίζηνηρα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα κέζα ζε πέληε 
(5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ / ησλ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ζηνλ αλάδνρν. Σέινο επηζηξέθνληαη κεηά απφ 
αίηεζε ηνπο θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Α.Α., νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο 
ησλ δηαγσληδφκελσλ ησλ νπνίσλ έρεη απνξξηθζεί ε πξνζθνξά, εθφζνλ δελ έρνπλ 
αζθεζεί ελδηθνθαλή / έλδηθα κέζα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο απηψλ ή έρνπλ παξαηηεζεί απφ απηά. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, αξλεζεί 
λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε χκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε 
άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ., νπφηε ε 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Α.Α. κεηά ηελ 
έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δ.Γ.Γ.  

6.  Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα 
κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηεί ε παξνχζα 
δηαθήξπμε. 

7. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο. 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
20.2  Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
1. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο μερσξηζηά 
γηα θΪζε ΣΜΖΜΑ ηεο πξΪμεο πνπ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 
εθάζηνπ θαηαθπξσζέληνο ζε απηφλ ΣΜΖΜΑΣΟ ηεο πξάμεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Ζ 
εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο (ρξφλνο παξάδνζεο, πιηθά θαηαζθεπήο, πνηφηεηα θαηαζθεπήο , 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, εθπιήξσζε ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
θιπ). Με ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ν αλάδνρνο 
εγγπάηαη φηη :   
«Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα είδε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ πνπ 
ζα πξνκεζεχζεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη, ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο 
φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζρεδίσλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ φπσο έγηλε απνδεθηή θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ 
ηνπο απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη άξηζηεο θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ 
νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζηε ζρεδίαζε, είηε ζηα πιηθά 
θαηαζθεπήο απηψλ, είηε ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, θαη φηη απηά ζα 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία 
πξννξίδνληαη θαη ζηηο ηδηφηεηεο θαη πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη 
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ζηελ δηαθήξπμε. Δπηπιένλ εγγπάηαη φηη φινο ν εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηά ηελ 
παξάδνζε ηνπ θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο». 
Σέινο εγγπάηαη αθφκα φηη : 
«Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή ή/θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ 
(κεραλεκάησλ) ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, βξεζνχλ φηη απηά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζρεδηα-
γξακκάησλ θαη ππνινγηζκψλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 
ηεο Δ.Π. κε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ θαη απηψλ πνπ 
έρνπλ βιάβε ή ζπζηαηηθψλ θαη παξειθνκέλσλ ησλ εηδψλ, λα γίλνπλ 
απφιπηα θαηάιιεια θαη έηνηκα γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 
απνξξίπηνληαη θαη ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία 
απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξα  ηα αθαηάιιεια κέξε ή πιηθά 
απηψλ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Π. πνπ αλ πεξάζεη 
άπξαθηε, ζα θεξπρζεί έθπησηνο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη 
θαηαηεζεί απφ απηφλ ζα εθπέζεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ ΓΖΜΟΤ. Ο αλάδνρνο 
ζα είλαη ππνρξεσκέλνο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 
απνζχλδεζε ηνπ αθαηάιιεινπ κέξνπο ή πιηθνχ θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
λένπ θαη γηα θάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ κέξνπο. 
Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ΓΖΜΟ γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθχπηεη γηα απηφλ απφ 
ηηο πην πάλσ βιάβεο».  

2. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

3.  Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαη χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 
απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

4. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ρξφλν ηζρχνο 
κεγαιχηεξν απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ν 
ΓΖΜΟ ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά ζπλ δχν (2) κήλεο επηπιένλ, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 25§2 θαη 26§3 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

5.  ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν 
ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε 
επηζηξέθεηαη ε αξρηθή (ζε πεξίπησζε εγγχεζεο ανξίζηνπ ηζρχνο δελ ππάξρεη 
ζέκα αληηθαηάζηαζεο). Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα 
εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. 

6.  Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ΄ ηεο 
απφθαζεο δηαθήξπμεο. 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
20.3  Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο  
1. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζην εδάθην 9 ηεο παξ. 14.2 ηνπ 
παξφληνο παξαξηήκαηνο, θαιείηαη «πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ». Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ φινπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πξνηείλεη 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
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Καιήο Λεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 3% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ.  

     Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ζαθέζηαηε θαη αθξηβήο θαη δελ ζα αθήλεη 
αδηεπθξίληζηα ζεκεία, γεληθφηεηεο, αζάθεηεο ή ζα δίδεηαη ππφ φξνπο, ζα θαιχπηεη 
δε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθεη ν δηαγσληδφκελνο κε ηελ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ εδαθίνπ 9 ηεο παξ. 14.2, ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο Α.Α.  

2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηξεηο (3) 
κήλεο.  

3. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο θαηαηίζεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ/ησλ κεραλήκαηνο/κεραλεκάησλ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, ήηνη ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ θαη ηελ επηζηξνθή ζηνλ αλάδνρν ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

4. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο.  

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
20.4  Δγγχεζε πξνθαηαβνιάο  
1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη εθ’ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ απηήλ θαη 
ζπκθσλεζεί ζε απηήλ ε θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο, ηφηε ν αλάδνρνο ιακβάλεη 
πξνθαηαβνιή ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ, κε ηελ ππνρξεσηηθή θαηάζεζε ηζφπνζεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο. Ζ πξνθαηαβνιή απηή είλαη έληνθε απφ ηεο 
θαηαβνιήο ηεο, πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη θαη ηελ θαηαβνιή ηφθσλ επί ηνπ 
πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ή κε παξάδνζεο 
πιηθνχ θαη επηβαξχλεηαη  κε ην χςνο επηηνθίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ ππνπξγνχ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 
247Α).   
2.  Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ απφ ηνλ Φνξέα, χζηεξα απφ 
πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ην δε πνζφ ηεο 
πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγείηαη θαη ν ηφθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ κέρξη ηελ 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ 
εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.  
3.  Καηά ηα ινηπά ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο πξέπεη λα ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ΄ ηεο απφθαζεο 
δηαθήξπμεο. 
20.5  Όξγαλα πνπ εθδέδνπλ εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα ηξαπεδηθά ή πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ 
θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή.  
20.6  Σξφπνο ζχληαμεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ 
ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα : 
α)   Ζ εκεξνκελία έθδνζεο. 
β)   Ο εθδφηεο. 
γ)   Να απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ΓΖΜΟ 
δ) Σα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο ήηνη : ν Αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο, ε αλαθνξά :  

¨Αληηθείκελν Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ πξάμε : 
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«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΖΜΑΘΗΑ»¨, ε αλαθνξά ζην ΣΜΖΜΑ θαη ε εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε)    Ο αξηζκφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζη)  Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή.. 
δ)   Ζ πιήξεο επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληνο ή αλαδφρνπ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ δίλεηαη ε εγγχεζε. 
ε) Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο (γηα ηηο 

ππφινηπεο εγγπήζεηο πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο)  
ζ)  Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Αλ δελ αλαγξάθεηαη, ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζα πξέπεη λα ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ή λα είλαη ανξίζηνπ 
δηάξθεηαο. 

η)   Οη φξνη φηη:  
    η1)  ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη  

ηνπ  δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο. 
    η2) ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη φηη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ε κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο 
(3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

       η3) ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

    η4) ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο 
ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ ΓΖΜΟΤ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα 
πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

  η5)  ζηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 

Δπί πιένλ, ν εθδψζαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα δειψλεη φηη : 
«Οη ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ εγγχεζε ιχλνληαη κφλν δηα ηεο επηζηξνθήο ζ' απηφλ, 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή κε έγγξαθε δήισζε ηεο Α.Α. φηη εμέιεηπε ν ιφγνο γηα ηνλ 
νπνίν θαηεηέζε». 
20.7 Έιεγρνο γλεζηφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ειέγρεη ζε θάζε πεξίπησζε, ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίδνπλ νη δηαγσληδφκελνη ή ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο θαη δελ ζα απνδίδεη ηηο 
εγγπήζεηο πνπ έρεη ήδε ζηα ρέξηα ηεο πξηλ ηελ αλσηέξσ δηαπίζησζε. Αλ δηαπηζησζεί 
πιαζηφηεηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο (ε πιαζηή 
εγγχεζε δελ ζεσξείηαη σο εγγχεζε – ηΔ 2147/2001), νη δηαγσληδφκελνη ζα 
απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ελψ ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο.  
20.8  Δγγπάζεηο Δλψζεσλ / Κνηλνπξαμηψλ  
Κάζε κία απφ ηηο σο άλσ εγγπήζεηο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα ζα δίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 
αληίζηνηρεο εγγχεζεο. ε πεξηπηψζεηο Δλψζεσλ Πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμηψλ, , φηαλ 
θαηαηίζεληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο απφ θάζε κέινο ηεο Έλσζεο ή ηεο 
Κνηλνπξαμίαο, ην άζξνηζκα ησλ εγγπεηηθψλ απηψλ επηζηνιψλ ζα ηζνχηαη κε ην πνζφ 
ηεο εγγχεζεο θαη ζα θαηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο αλάινγα 
κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε απηήλ. Κάζε κηα απφ ηηο εγγπεηηθέο απηέο επηζηνιέο 
ζα πξέπεη λα εθδνζεί επ' νλφκαηη φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
θαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο.  



- 66 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

20.9  Σα ππνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ δίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 
 

Άξζξν 21ν  
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο - Αληηπξνζθνξέο 

Γελ επηηξέπεηαη ε επίδνζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.  Αληηπξνζθνξέο δελ 
γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. 

 
 

Άξζξν 22ν  
Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
22.1   Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο (ζηνλ επί 
κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο), ην/α εξγνζηάζην/α ζην/α νπνίν/α ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ ή θαηαζθεπάζηεθαλ ην/α πξνζθεξφκελν/α είδνο/ε ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ/ο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
εδαθίνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14.2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  Πξνζθνξά ζηελ νπνία 
δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ έγγξαθε δήισζε / δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
22.2   Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηνπ/ησλ εξγνζηαζίνπ/σλ 
πνπ δειψζεθε/αλ κε ηελ πξνζθνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά γηα ην αληίζηνηρν ΣΜΖΜΑ απνξξίπηεηαη. Ζ 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην/α εξγνζηάζην/α πνπ 
δειψλεηαη/ληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ή νιηθψο ησλ εηδψλ έρεη/έρνπλ επηβιεζεί 
πνηλή/έο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ηζρχεη/νπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
22.3  Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ/ησλ 
εξγνζηαζίνπ/σλ πνπ δειψζεθε/αλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία 
έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ/σλ 
εξγνζηαζίνπ/σλ γηα κεράλεκα/κεραλήκαηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΖΜΟΤ. 
22.4 Καηαζθεπή ηνπ είδνπο ζε εξγνζηάζην/α άιιν/α απφ εθείλν/α πνπ 
δειψζεθε/αλ ζηελ πξνζθνξά ρσξίο πξνεγνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε 
ζχκβαζε γηα ην ΣΜΖΜΑ κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
22.5  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ.  
 

 
Άξζξν 23ν  

Πξνζθόκηζε / Δπίδεημε Γείγκαηνο 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
23.1  Ο πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ  
πξνζθνξψλ, θαη εθφζνλ ην απαηηήζεη ν ΓΖΜΟ, είηε λα πξνζθνκίζεη ελψπηνλ 
ηεο Δ.Γ.Γ. ίδην ή παξφκνην κεράλεκα/κεραλήκαηα κε ην/ηα δεηνχκελν/α ηνπ 
αληίζηνηρνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ, ην νπνίν θαη ζα παξακείλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΖΜΟΤ 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη/ζνπλ αλάινγεο εξγαζίεο ψζηε λα 
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πηζηνπνηεζεί ε αμηνπηζηία ηνπο ή/θαη ε απφδνζή ηνπο, είηε λα επηδείμεη ζηελ 
Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ (ζε κέιε πνπ ζα νξίζεη ε Α.Α.) θαη κε έμνδα ηνπ ΓΖΜΟΤ, 
ίδην/α ή παξφκνην/α κεράλεκα/καηα, πνπ έρεη πξνκεζεπηεί άιινο θνξέαο, ψζηε 
λα ην/ηα παξαθνινπζήζνπλ ζε ιεηηνπξγία. Σν ηειεπηαίν πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσζεί θαη απηφ κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε 
ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.    
23.2   Ζ αδπλακία πξνζθφκηζεο ή/θαη επίδεημεο δείγκαηνο θαηά ηα άλσ απφ ην 
δηαγσληδφκελν, θαη εθφζνλ ηνχην ηνπ ήζειε δεηεζεί, είλαη ιφγνο απνθιεηζκνχ 
ηνπ ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  
 

 
Άξζξν 24ν  

Δλζηάζεηο- Πξνζθπγέο 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 
24.1  ΔλζηΪζεηο πξν ηεο ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο. 
Ο παξψλ δηαγσληζκφο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 θαη εθαξκφδνληαη 
απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο απηνχ, θαηά ζπλέπεηα δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 
ελζηάζεσλ θαηά εθηειεζηψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

           Δλζηάζεηο δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ κφλν θαηά ησλ πξαθηηθψλ (γλσκνδνηηθέο 
πξάμεηο) γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη θαησηέξσ. 
Οη δηαγσληδφκελνη δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληνο ζην  δηαγσληζκφ. Οη 
ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο πξνο ηελ Α.Α. κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο σο 
εμήο : 
Καηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληνο 
ζην δηαγσληζκφ, κφλν απφ πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απφ 
πξνζθέξνληα πνπ απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Ζ έλζηαζε απηή 
ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία κέρξη θαη 
ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζηαδίνπ 
απηνχ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην 
αξκφδην φξγαλν (ηελ Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ). Σν φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε 
κε ηελ αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ πνπ 
απνθαίλεηαη ηειηθά.  
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, δελ γίλνληαη δεθηέο.  
24.2  ΠξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο. 
1.  Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο (σο θαλνληζηηθήο 
πξάμεο ηεο Γηνίθεζεο) αιιά θαη θαηά απνθάζεσλ ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ 
(δηνηθεηηθέο εθηειεζηέο πξάμεηο) κε ηηο νπνίεο εγθξίλνληαη ηα πξαθηηθά θάζε ζηαδίνπ 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηα άξζξα 15 θαη 17 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  
Οη πξνζθπγέο απηέο ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο Α.Α. θαη απνηεινχλ φξν ηνπ 
παξαδεθηνχ γηα ηελ άζθεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ 
ζρεκαηηζκνχ, ρσξίο ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ ε αίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 
θξίλεηαη απαξάδεθηε. Οη πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ. ηεο 
Α.Α. ε νπνία γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επ΄ απηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνβάιινληαη 
ζην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 
2.  Ζ Α.Α. ππνρξενχηαη λα απαληήζεη αηηηνινγεκέλα εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 



- 68 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο. Ζ Α.Α. πάλησο, δχλαηαη λα δερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, έσο ηελ 
πξνηεξαία ηεο πξψηεο νξηζζείζαο δηθαζίκνπ ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, 
ζηελ πεξίπησζε δε απηή θαηαξγείηαη αληηζηνίρσο ε δίθε επί ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο 
θαηά ην κέξνο γηα ην νπνίν έγηλε απνδεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ. H Α.Α. 
δχλαηαη επίζεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφξξηςε 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηθαζηήξην ην 
αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ, αξρηθή ή κεη` αλαβνιή, δηθάζηκν ηεο αίηεζεο 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ θαζπζηεξεκέλε πεξηέιεπζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ δελ 
ππνρξεψλεη ην δηθαζηήξην ζε αλαβνιή. 
3.  Ο ελδηαθεξφκελνο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε 
ηεο πξνζθπγήο, κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηνπο ίδηνπο 
ιφγνπο κε απηνχο ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. Γηα ην 
παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο αηηήζεσο απηήο πξέπεη λα θαηαηεζεί, κέρξη ηελ πξψηε 
ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο, παξάβνιν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% 
ηεο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Δθφζνλ αζθεζεί αίηεζε 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν αηηψλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ Α.Α. κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 
φπσο ηα ειεθηξνληθά θαη ε ηειενκνηνηππία, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 
άζθεζε ηεο αηηήζεσο. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο, ε Α.Α. νθείιεη, εθφζνλ έρεη εηδνπνηεζεί θαηά ηα αλσηέξσ, λα απνζηείιεη 
ζην δηθαζηήξην κε θάζε πξφζθνξν κέζν ην δηνηθεηηθφ θάθειν θαη ηηο απφςεηο ηεο. ε 
πεξίπησζε κε απνζηνιήο θαθέινπ απφ ηελ Α.Α., ην δηθαζηήξην κπνξεί λα ζπλάγεη 
ηεθκήξην νκνινγίαο ηεο Α.Α. γηα ηελ πξαγκαηηθή βάζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 
αηηνχληνο. Σν ίδην ηεθκήξην κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπληξέρεη, φηαλ έρνπλ απνζηαιεί 
νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ Α.Α., φκσο ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη είλαη ειιηπή θαη δελ 
επαξθνχλ γηα ηελ πηζαλνιφγεζε ηνπ βάζηκνπ ησλ πξνβαιιφκελσλ αηηηάζεσλ. Καηά 
ηα ινηπά, ε άζθεζε αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ 
εθδίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ. 
4.  Σν δηθαζηήξην δηαηάδεη ηα θαηάιιεια αζθαιηζηηθά κέηξα, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ 
ηηο πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ. Γηαηάδεη ηδίσο ηελ αλαζηνιή ηζρχνο φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ ζρεηηθνχ 
µε ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε πξάμεο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηελ απαγφξεπζε λνκηθψλ ή πιηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ εθηέιεζε 
ησλ απαξαίηεησλ ζεηηθψλ πξάμεσλ, φπσο ε δηαηήξεζε εγγξάθσλ θαη άιισλ 
ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ απφθαζε επί ηεο 
αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο. 
5.  Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ηεο αίηεζεο 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ε άζθεζε απηψλ, θσιχνπλ ηε ζχλαςε χκβαζεο, 
εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 
24.3  Οη ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ησλ πξαθηηθψλ ή θαηά 
ησλ απνθάζεσλ ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ αληηκεησπίδνληαη δηαθξηηά γηα 
θάζε ΣΜΖΜΑ. Οη ελζηάζεηο, ή / θαη πξνζθπγέο, ή / θαη ε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά 
πξαθηηθψλ ηεο Δ.Γ.Γ. ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Α.Α., ή ε αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή / θαη αθχξσζε απηήο γηα ηελ αλάζεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 
ΣΜΖΜΑΣΧΝ, δελ κπνξεί λα αλαζηέιιεη ή λα αθπξψλεη ηελ ζπλέρηζε ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα ππφινηπα  ΣΜΖΜΑΣΑ. 
24.4  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.3886/2010 (φπσο ηξνπν-
πνηήζεθε κε ηνλ Ν.4055/2010 θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ΦΔΚ 
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237Α/5-12-2012, φπσο ε ηειεπηαία θπξψζεθε κε ηνλ Ν.4111/13, ΦΔΚ 18Α΄), 
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ην 
άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 απηνχ ζε θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θάζε 
απφθαζε ηεο Α.Α. κέρξη θαη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
24.5   ΔλζηΪζεηο κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο  
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, γηα θάζε πξάμε ηνπ ΓΖΜΟΤ ή ηεο αξκφδηαο γηα 
ηελ πξνκήζεηα ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ΣΜΖΜΑΣΟ 
θξίλεη φηη είλαη βιαπηηθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη έλζηαζε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ.       
       

 
Άξζξν 25ν  

Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο ησλ εηδώλ 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
25.1  ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, γηα φια ηα ΣΜΖΜΑΣΑ, 
νξίδεηαη ζε ηΫζζεξεηο (4) κάλεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 
πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 18 εδαθ 2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ιήγεη κε ηελ 
πξνζθφκηζε θαη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ κεραλεκάησλ. Σα κεραλήκαηα ζα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ειεχζεξα επί εδάθνπο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ΓΖΜΟΤ, ζηελ Νάνπζα, ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ Διιάδα. 
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε 
αξκφδηα αξρή ψζηε ηα ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηα λα παξαδνζνχλ ειεχζεξα απφ 
νπνηνπζδήπνηε θφξνπο θαη δαζκνχο ζηνλ σο άλσ ρψξν.  
25.2  ΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ ΓΖΜΟΤ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, λα 
παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/4 απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηα είδε ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ δελ παξαιακβάλνληαη 
απφ ηε Δ.Π. ηνπ ΓΖΜΟΤ κέρξηο έθδνζεο απφθαζεο ζρεηηθήο κε ηελ αηηεζείζα 
παξάηαζε άζρεηα εάλ ην αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε έγθαηξα.  
Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζεο ηνπ ή έιεμε ν 
παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο ρσξίο λα παξαδψζεη ηα είδε. 
25.3  ΜΔΣΑΘΔΖ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ ΓΖΜΟΤ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, λα 
κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξνηάησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ 
αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο 
κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.   
25.4   Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. 
 

Άξζξν 26ν  
Γηαδηθαζία Παξαιαβήο ησλ Δηδώλ 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
26.1  Πξνζσξηλά παξαιαβά 
Α1) Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ/ησλ κεραλήκαηνο/ησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζα γίλεη 
απφ ηελ πξνβιεπφκελε Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ ΓΖΜΟ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
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Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα κεραλήκαηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ 
ζπλνδεπφκελα απφ φηη απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηα 
ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη κε ηελ πξνζθνξά. 
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεη απφ ηελ παξαπάλσ Δ.Π. 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ 
πέληε (5) επφκελσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο (άξζξν 
25 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο). Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζπλίζηαηαη ζε 
πνζνηηθφ θαη καθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ, ζε αληηπαξαβνιή θαη ζπκθσλία κε ηα πξνζθνκηδφκελα δειηία 
απνζηνιήο ή δειηία απνζηνιήο – ηηκνιφγηα, ζπληάζζεηαη δε Πξσηφθνιιν 
Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο απφ ηελ Δ.Π. Δθ' φζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ ηεξήζεη ηελ 
ππνρξέσζε ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ Α2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πξνζσξηλή 
παξαιαβή ζα γίλεη φηαλ ε Δ.Π. είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο. 
Με ηελ πξνζσξηλά παξαιαβά ην/ηα κερΪλεκα/ηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζα 
ζπλνδεχεηαη/νληαη (γηα φπνην απαηηεέηαη απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο) θαη απφ 
Ϋγθξηζε ηχπνπ ζε ηζρχ, ηεο αξκφδηαο θξαηηθάο ππεξεζέαο. 
Α2) Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε παξαιαβήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ Δ.Π. ηνπ ΓΖΜΟΤ γηα 
ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα είδε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
Α3) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο (απνζήθε) ηνπ ΓΖΜΟΤ, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο 
ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ε 
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα, θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 
εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
Α4)  Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζχλε γηα θαηαζηξνθή ή θζνξά ησλ κεραλεκάησλ 
ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ πνπ πξνζθέξεη, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπο ζηελ ζέζε 
εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία ηνπ απνδεηθηηθνχ πξνζθφκηζεο 
ζεσξεκέλνπ απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ΓΖΜΟΤ θαηά ηα άλσ. 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 
26.2 Παξειθφκελα  
Σν θΪζε κερΪλεκα θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ : 
1. α)  Σν βηβιίν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ (Workshop Manual and 

Maintenance Booklet), ζε δύν ζεηξέο, ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή,  
     β) To εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν (θαηάινγν) αληαιιαθηηθώλ (Parts Books) κε 

θσδηθνύο νλνκαζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θσηνγξαθίεο, νκνίσο ζε δύν ζεηξέο 
ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή,   

     γ)  Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο (operational manuals) ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε δύν  
ζεηξέο 

     δ) Σέινο, ηερληθά ζρέδηα επηζθεπώλ θαη κεραλνινγηθώλ – ειεθηξνινγηθώλ – 
πδξαπιηθώλ - πλεπκαηηθώλ θπθισκάησλ, ζηελ ειιεληθή ή/θαη αγγιηθή γιώζζα, 
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

2.  Πξφγξακκα πεξηνδηθήο ζπληάξεζεο θαη πίλαθα ησλ απαξαηηήησλ εξγαζηψλ, 
αλαισζίκσλ θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ  ηαθηηθή ζπληήξεζε  (ζέξβηο) ηνπ/ησλ 
κεραλήκαηνο/ησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη πξνζθέξεη ν 
αλάδνρνο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, κε έλαξμε κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ 
εμνπιηζκνχ.   
3. Πηζηνπνηεηηθφ CE ζηελ ειιεληθή ή επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή θαη 
επίζεζε (ζήκαλζε) ηνπ CE ζην κεράλεκα (CE Mark). 
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4. Σελ ζπλήζε ζεηξΪ εξγαιεέσλ ζπληήξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο κηθξνβιαβψλ (κε 
αλαιπηηθφ θαηάινγν πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαιείσλ), πνπ θαη΄ ειάρηζηνλ ζα 
πεξηιακβάλεη: 
Α/Α ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ 

1 Γεξκαλνπνιχγσλα (8-32) εη 1 

2 Κιεηδηά Άιιελ εη 1 

3 Καζεηίλα πνπ ζα πεξηέρεη: 
1. Μεγάιε Καζηάληα ½ 
2. Μηθξή Καζηάληα 3/8 
3. Καξπδάθηα γηα  κηθξή θαζηάληα 4-14 
4. Μαθξηά Καξπδάθηα γηα  κηθξή θαζηάληα 6-13 
5. Πξνέθηαζε 
6. παζηφ 
7. Καξπδάθηα γηα κεγάιε θαζηάληα 10-22 
8. Μαθξηά θαξπδάθηα γηα κεγάιε θαζηάληα 14-15-

17-19-22 
9. Πξνέθηαζε 
10. παζηφ 
11. Μχηεο 
12. Σνξθο 

Σεκ 1 

4 Κιεηδί Γαιιηθφ  Σεκ 1 

5 Κάβνπξεο (2 Μεγέζε) Σεκ 2 

6 Καηζαβίδηα ίζηα εη 5 ηεκαρίσλ 1 

7 ηαπξνθαηζάβηδα εη 5 ηεκαρίσλ 1 

8 Βαξηνπνχια 2 Kgr Σεκ 1 

9 Πέλζα Σεκ 1 

10 Κφθηεο Σεκ 1 

11 Μπηνηζίκπηδν Σεκ 1 

12 ηαπξφ γηα αιιαγή ειαζηηθψλ Σεκ 1 

13 Δξγαιεηνζήθε Σεκ 1 

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

 
5. Έλαλ (1) Ππξνζβεζηάξα ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΚΟΚ θαηάιιειεο ρσξεηηθφ-
ηεηαο πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ κεραλήκαηνο (γηα ηα 
θηλνχκελα κεραλήκαηα). 
6.  Έλα πιήξεο κεηαιιηθφ θαξκαθεέν ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ (θηβψηην Α΄ βνεζεηψλ). 
7.  Έλα ηξέγσλν βιαβψλ θαη έλα θΪξν θαη φηη άιιν πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΟΚ (γηα 
ηα θηλνχκελα κεραλήκαηα). 
8. Ζιεθηξνληθφ ηαρνγξΪθν (γηα ηνπο ηξάθηνξεο) 
9. ΑληηνιηζζεηηθΫο αιπζέδεο (γηα ηνπο ηξάθηνξεο θαη εκηξπκνπιθνχκελα) 
10.  Όια ηα Ϋγγξαθα πνπ απαηηνχληαη (εγθξίζεηο ηχπνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
θιπ) γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ηελ έθδνζε ηεο λφκηκεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο, γηα φπνην κεράλεκα απηφ απαηηείηαη. 
11. Πηλαθέδεο ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλεο ζηα επηκέξνπο ζεκεία ηνπ/ησλ κεραλήκαηνο 
/ησλ νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα νδεγίεο γηα αζθαιή ρεηξηζκφ 
ηνπ/ηνπο. 
26.3  Πεξένδνο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο (πξαθηηθάο δνθηκαζέαο) 
Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ κεραλεκάησλ, αθνινπζεί ε έθδνζε ηεο λφκηκεο 
άδεηαο θπθινθνξίαο (άδεηαο ρξήζεο) θαη ε παξαιαβή ησλ πηλαθίδσλ απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα φπνηα κεραλήκαηα απηφ απαηηείηαη, ηελ νπνία ζα αλαιάβεη 
θαη ζα θέξεη εηο πέξαο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο 
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ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε, ηξνπνπνίεζε πνπ 
ζα απαηηεζεί απφ ηελ ππεξεζία έθδνζεο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο.   
Μεηά ηελ έθδνζε ησλ λφκηκσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο, θαη γηα δηάζηεκα δέθα (10) ην 
πνιχ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο απηψλ, 
ιακβάλεη ρψξα ε πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (πξαθηηθήο δνθηκαζίαο) ηνπ 
εμνπιηζκνχ.  
Καηά ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη 
δαπάλε ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο παξνπζία ηεο Δ.Π. ηνπ ΓΖΜΟΤ. Μέζα ζην δηάζηεκα απηφ ε Δ.Π. ηνπ 
ΓΖΜΟΤ ζα ππνβάιιεη ην/ηα κεράλεκα/κεραλήκαηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζε ιεπηνκεξή 
εμέηαζε θαη πξαθηηθέο δνθηκέο / εξγαζίεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ θξίζε 
ηεο (πρ θαη αλάινγα κε ην θάζε ηκήκα: άλεζε, ιεηηνπξγηθφηεηα, φξγαλα ζαιάκνπ 
νδήγεζεο, επθνιία ζχκπιεμεο - απνζχκπιεμεο ξπκνπιθνχ κε εκηξπκνπιθνχκελν, 
κεηαθφξησζε απνξξηκκάησλ απφ απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα παληφο ηχπνπ αθφκα 
θαη κε αλππαξμία ξάκπαο-ρνάλεο, απφδνζε ηξάθηνξα, θαηαλάισζε θιπ, ηειηθή 
ηαρχηεηα θαη θιίζε αλάβαζεο κε πιήξεο θνξηίν, ζπκπίεζε θαη εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ (απηνλνκία κεραληζκψλ, ρξφλνη ζπκπίεζεο θαη εθθέλσζεο), 
ζπζηήκαηα αζθαιείαο θηβσηάκαμαο, πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, έιεγρνο δηαξξνψλ / 
ζηεγαλφηεηα θηβσηάκαμαο / δηαθπγέο ζθφλεο, νζκψλ ή απνξξηκκάησλ, επθνιία 
ξπκνχιθεζεο – κεηαθίλεζεο, δπλακηθφηεηα κεραλήκαηνο, θαηαλάισζε, ηξφπνο 
ελαπφζεζεο πιηθψλ, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, εξγνλνκία, ζξαχζε θαη επεμεξγαζία 
αδξαλψλ πιηθψλ θαη κπάδσλ, απνκάθξπλζε κεηαιιηθψλ πιηθψλ, ζπλεξγαζία ησλ 
δχν θάδσλ κε ηνλ εθζθαθέα – επθνιία ζχλδεζεο/απνζχλδεζεο, κεηαθνξά πιηθψλ κε 
ηνλ εθζθαθέα θαη ζπάζηκν νγθσδψλ πιηθψλ κε ην ζθπξί, ηεκαρηζκφ νγθσδψλ 
αληηθεηκέλσλ θαη θιαδηψλ θαη δεπηεξνγελή ζξαχζε ηνπ πξντφληνο απηνχ θιπ), ψζηε 
λα βεβαησζεί φηη ην/ηα κεράλεκα/ηα αληαπνθξίλεηαη/λνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ηερληθψλ ζρεδίσλ θαη 
δηαγξακκάησλ θαη είλαη απνιχησο ζχκθσλν/α κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (πξαθηηθήο δνθηκαζίαο) ζα πξαγκαην-
πνηεζνχλ επίζεο πνιιαπιέο δνθηκέο θαηά ηηο νπνίεο ζα ειεγρζνχλ πιήξσο φια ηα 
ππνζπζηήκαηα ησλ κεραλεκάησλ θαη ηδηαίηεξα νη δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο. 
ην ίδην δηάζηεκα ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηνπ 
ππνδείμεη ν ΓΖΜΟ (δχν άηνκα ηνπιάρηζηνλ), κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ, ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ή/θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηελ 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. Οη δνθηκέο, 
ιεηηνπξγία, έιεγρνη θαη εθπαίδεπζε ζα γίλνπλ κε κέζα, φξγαλα θαη έμνδα ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζα αθνξνχλ ηελ θαιή θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ 
κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, ε δε δαπάλε ηνπο πεξηιακβάλεηαη, αλεγκέλα, ζην 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα.  
26.4   Οξηζηηθά παξαιαβά  
Μεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθφζνλ δελ αλαθχςνπλ 
πξνβιήκαηα, γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ κε ηελ ζχληαμε θαη 
ππνγξαθή ηνπ Οξηζηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο), ην 
νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΖΜΟΤ. 
Δάλ ε παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δ.Π. ηνπ ΓΖΜΟΤ κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε 
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα ηφηε θαη κφλν εθφζνλ 
παξέιζνπλ 30 εκέξεο κεηά απφ εηδηθή ελφριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί 
ε ζρεηηθή παξαιαβή εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθχιαμε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
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πκβνπιίνπ κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ απνζήθε ηνπ ΓΖΜΟΤ απνδεηθηηθφ 
πξνζθφκηζεο ηνχηνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζηνλ ΓΖΜΟ 
θαη δελ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα.   
26.5  ΛνηπΫο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή είλαη επίζεο : 
- Να επηθνιιήζεη ζηαζεξά θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζηηο πιατλέο επηθάλεηεο ηνπ 
κεραλήκαηνο, επηγξαθέο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ΓΖΜΟ θαη ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηε δεκνζηφηεηα ηεο πξάμεο. 
-  Να ηνπνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα ηνπ 
ππνδείμεη ν ΓΖΜΟ. 
-  Να απνθνκίζεη απφ ηνπο ρψξνπο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ, κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο θαη επζχλε, φια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
26.6 ε πεξίπησζε έλζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή ή δηαθσλίαο κέινπο ηεο επηηξνπήο ή 
ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην κεράλεκα δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο θαη 
ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη απνθιίζεηο απφ απηνχο, ηφηε δελ ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ 
πξσηφθνιιν, ηζρχνπλ δε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ θαη ζην 
άξζξν 20.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
26.7 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ πιηθψλ, νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο 
ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ΣΜΖΜΑΣΟ, απηά δελ παξαιακβάλνληαη θαη είλαη δπλαηφλ 
λα εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή - εθ' φζνλ απαηηεζεί – ε 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ κε άιια πνπ λα πιεξνχλ επαθξηβψο ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ην 
ΣΜΖΜΑ θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Καηά ηα ινηπά, ζηελ 
πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. 
26.8  Παξαιαβή δε ζα γίλεη δεθηή αλ ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ 
ζε ηζρχ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε 
έγγξαθε δήισζε αλάιεςεο δέζκεπζεο γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ ζηνλ ΓΖΜΟ γηα 
ηελ πεξίνδν απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ.  
26.9 Σα ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή 
εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ ΓΖΜΟ. 
26.10 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 28 θαη 29 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 
Άξζξν 27ν  

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
27.1  ε πεξίπησζε πνπ ην/ηα ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα/καηα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ 
παξαδνζεί/ζνχλ ή αληηθαηαζηαζεί/ζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο, επηβάιινληαη εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε  
θπξψζεσλ, θαη πνηληθέο ξήηξεο σο εμήο :  
α. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 25 ηνπ 
παξφληνο παξαξηήκαηνο  ρξφλνπ παξάηαζεο, 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
κηζνχ ρξφλνπ παξάζηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο ζεσξείηαη νιφθιεξε 
εκέξα. 
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β. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ήκηζπ, 5,0% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
27.2   Οη θαηά ηα παξαπάλσ επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ εηδψλ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξεδφζεζαλ εκπξφζεζκα, νη πνηληθέο ξήηξεο 
ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.   
ε πεξίπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο νη ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη 
επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. 
27.3 Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ή 
αληηθαηάζηαζεο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ ΓΖΜΟΤ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
πνπ παξήιζε πέξα ηνπ εχινγνπ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 
νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο παξάδνζεο.   
27.4 Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ κε ηζφπνζε θαηάπησζε 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην 
απαηηνχκελν πνζφ.  
27.5  Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ 
πξνβιεπφκελα πξφζηηκα, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο 
πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή ηνπ 
κεηαηεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ. 
27.6  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ.  

 
Άξζξν 28ν 

Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
28.1  Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν 
ΣΜΖΜΑΣΟ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Δ.Κ.ΠΟ.ΣΑ, παξ. 
1 θαη 2. Ζ έθπησζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ΓΖΜΟΤ, νπφηε θαη θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Α.Α. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ή ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε.  
28.2  Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ έθπησην αλάδνρν ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην 
άξζξν 35 ηνπ Δ.Κ.ΠΟ.ΣΑ., παξ. 5. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε 
έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 
αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Α.Α. 
28.3 Καηά ηα ινηπά, ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ΣΜΖΜΑΣΟ θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, επηβάιινληαη ζ' απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33, 34 θαη 
35 ηνπ Δ.Κ.ΠΟ.ΣΑ. 

 
Άξζξν 29ν  

Αλσηέξα βία 
29.1  ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ : 
1.  Γεληθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 

ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή 
2.  Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 
3.  Πιεκκχξα 
4.  εηζκφο 
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5.  Πφιεκνο 
6.  Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ 
7.  Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
8.  Γπζκελείο  θαηξηθέο  ζπλζήθεο  κε  απνθιεηζκφ  κεηαθνξψλ. 
29.2  Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα ηα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα 
επηθαιεζηεί ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ 20 εκεξψλ 
δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηελ χπαξμε αλσηέξαο βίαο. 

 
Άξζξν 30ν  

Πξνθαηαβνιέο 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο χςνπο ίζνπ κε ην 30% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, κε ηελ θαηάζεζε 
ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο ζηελ Α.Α. 

 
Άξζξν 31ν  

Σξόπνο πιεξσκήο – Κξαηήζεηο 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : 
31.1  Σξφπνο πιεξσκάο – Νφκηζκα  
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ζε 
επξψ, κε ηελ εμφθιεζε ηεο ππφινηπεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ (αθνχ 
αθαηξεζεί ε πξνθαηαβνιή) θαη κε ηνλ ζπλνιηθφ ΦΠΑ, ή κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο αλ ν Αλάδνρνο είρε επηιέμεη απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ζηελ 
ζχκβαζε δελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ηπρφλ λφκηκεο 
θξαηήζεηο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ.  
Γηα ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε αμία ζηνλ 
αλάδνρν, απαηηνχληαη :   
(α)    ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο – δειηία απνζηνιήο ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ 
(β)  ην Οξηζηηθφ Πξσηφθνιιν Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο ησλ εηδψλ ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ απφ ηελ αξκφδηα Δ.Π.Π. ηνπ ΓΖΜΟΤ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απηψλ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ή ζηελ 
πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, ην ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο.  
(γ)  βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ.  
(δ)  θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.  
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζηνλ αλάδνρν, ζα γίλεη κεηά απφ 
ηελ ππνβνιή φισλ ησλ απαξαηηήησλ γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη 
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.   
Με ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθδίδεηαη θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Φνξέα 
εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ. 
31.2  Κξαηάζεηο  
Απφ ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα παξαθξαηεζεί ν πξνβιεπφκελνο θφξνο 
εηζνδήκαηνο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, ν 
νπνίνο ζα απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Δθνξία απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΖΜΟΤ. 
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Ο ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπκβαηηθή αμία ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ θαηαβάιιεηαη αθέξαηα 
απφ ηνλ ΓΖΜΟ ζηνλ Αλάδνρν κε ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη θαηφπηλ απηφο ζα 
θαηαβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζην Γεκφζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
Δπί ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,10% 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4§3 ηνπ Ν. 4013/2011, ε νπνία παξαθξαηείηαη απφ ηελ Α.Α. 
θαη απνδίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
Καηά ηα ινηπά, ε δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξάμεο, ιφγσ έληαμεο ηεο 
πξνκήζεηαο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα, δελ ππφθεηηαη ζε 
άιιεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο. 
31.3  Τπεξεκεξέα  
Ζ Α.Α. θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε θαη νθείιεη ηφθνπο κφιηο 
πεξάζεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε΄ ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107Α΄) 
πξνζεζκία. Σν χςνο ησλ λφκηκσλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα 
θαηαβάιιεη ε Α.Α. ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή 
Κεληξηθή Σξάπεδα («επηηφθην αλαθνξάο») πξνζαπμεκέλν θαηά 8 επηπιένλ 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο («πεξηζψξην»). Σν πνζφ απηφ δελ είλαη επηιέμηκν γηα 
ζπγρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαβάιιεηαη απφ πφξνπο ηνπ ΓΖΜΟΤ.     
31.4 Οπνηνζδήπνηε άιινο δηαθνξεηηθφο φξνο πνπ ηπρφλ αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ή ρξφλν εμφθιεζεο ηεο αμίαο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ή 
θαη άιιεο πηζαλέο ξήηξεο, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο απφ ηνλ 
ΓΖΜΟ, δελ ζα ιεθζεί ππφςε απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ ΓΖΜΟΤ θαη δελ δεκηνπξγεί 
θακία ππνρξέσζε ηνπ ΓΖΜΟΤ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, νχηε ζεκειηψλεη θαλέλα 
δηθαίσκα ζηνλ πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ ΓΖΜΟΤ.   
31.5   Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. 

 
Άξζξν 32ν  

Γεκνζηόηεηα 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ :  
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε κε δηθή ηνπ δαπάλε λα εηνηκάζεη θαη λα επηθνιιήζεη 
ζηαζεξά θαη ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ ζε θάζε κεράλεκα, επηγξαθή πνπ ζα ηνπ 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Α.Α. θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε δεκνζηφηεηα ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε 
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ 1828/2006 «Μέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο 
ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σακείνπ πλνρήο».  

 
Άξζξν 33ν  

Έιεγρνη 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ :  
Καζφζνλ ε πξάμε είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ ΔΔ, ν Γηθαηνχρνο (ν ΓΖΜΟ) 
ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηεο Διιάδνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
πεξί εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο πξάμεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ κέζσ ηνπ Σακείνπ 
πλνρήο. ηνπο ειέγρνπο απηνχο κέξνο ηεο δηαδξνκήο ειέγρνπ απνηειεί θαη ν 
Αλάδνρνο ΣΜΖΜΑΣΟ. 

 
Άξζξν 34ν  

        Υξεκαηνδόηεζε 
Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Σακείνπ πλνρήο 
θαη απφ εζληθνχο πφξνπο, κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.  
Λφγσ ηεο παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζεο, ππνρξεσηηθά ηεξνχληαη φινη νη ηζρχνληεο 
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Νφκνη, Καλνληζκνί θαη Οδεγίεο πεξί εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδν-
ηνχκελσλ απφ ηελ ΔΔ πξάμεσλ.  
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10.3  - «ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ» 
 

ΓεληθΪ 
Σν παξφλ Παξάξηεκα πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ζα δηελεξγεζεί ν δηαγσληζκφο θαη ζα εθηειεζζεί ε παξνχζα πξνκήζεηα 
ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα άξζξα πνπ αθνινπζνχλ ηζρχνπλ γηα θάζε 
ΣΜΖΜΑ ηεο πξάμεο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Σξφπνο πξνκάζεηαο - Ηζρχνπζεο ΓηαηΪμεηο 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηελεξγεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ 
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θαηάζεζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ.  
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ60/2007 θαη ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. ελψ ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ. θαη ηηο γεληθέο αξρέο ελσζηαθνχ δηθαίνπ.  
  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Φφξνη – ΣΫιε - Κξαηάζεηο 

Ο Αλάδνρνο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ κε 
βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πιελ ηνπ ΦΠΑ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Πιεκκειάο θαηαζθεπά. 
Δάλ ηα είδε δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο πκβάζεσο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα 
θαη θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηηο απνθαηαζηήζεη ή λα ηηο βειηηψζεη νιηθά ή κεξηθά, αλάινγα κε 
ηελ απαίηεζε ηνπ ΓΖΜΟΤ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 34 ηνπ 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΤιηθΪ θαηΪ ηελ παξαιαβά 
4.1  Όια ηα κεραλήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ άξηζηεο πνηφηεηαο πιηθά, ζα 
είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη θαηαζθεπήο απφ ηα 
πιένλ εμειηγκέλα ηερλνινγηθά θαη ζα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 
πνηφηεηαο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.  
4.2   Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξη-
βάιινληνο.   
4.3  Αθφκα, ηα είδε πξέπεη λα δηαζέηνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο θαη 
ζεκάλζεηο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ 
απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ ή απξφνπηε βιάβε, θαζψο επίζεο πξέπεη λα είλαη 
εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ άλεηε, αζθαιή θαη πγηεηλή ρξήζε 
ηνπο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Σερληθά ππνζηάξημε – ΑληαιιαθηηθΪ 
5.1  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ 
γηα φζν δηάζηεκα έρεη πξνζθέξεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ (πεξίνδνο εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο), ρσξίο πεξηνξηζκφ σξψλ ιεηηνπξγίαο ή ρηιηνκέηξσλ θαη ρσξίο 
πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο Α.Α. Ζ ππνρξέσζε απηή αλαιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο ελψ νη ππεξεζίεο πνπ εγγπάηαη 
φηη ζα παξέρεη ζην δηάζηεκα απηφ ν πξνκεζεπηήο έλαληη ησλ απαηηήζεσλ ηεο Α.Α. 
δίδνληαη αλαιπηηθά κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ πνπ ππνβάιιεη ζηνλ θάθειν ηερληθήο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην εδάθην 9 ηεο παξ 14.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο 
δηαθήξπμεο.  
5.2 Μεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο μεθηλά ε πεξίνδνο 
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
δεζκεπηεί φηη ζα κπνξεί λα δηαζέηεη ζηνλ ΓΖΜΟ φια ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά 
γηα ηα επφκελα δέθα (10) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζ δέζκεπζε απηή αλαιακβάλεηαη κε έγγξαθε 
δήισζε (εδάθην 10 παξ 14.2 Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο δηαθήξπμεο), ε νπνία 
θαηαηίζεηαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία ζηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο.  
Δάλ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ε σο άλσ ππνρξέσζε γηα 
ηελ δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα ηα επφκελα δέθα (10) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ ζα 
αλαθέξεηαη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ κε έγγξαθε δήισζε ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγνζηαζίσλ απηψλ, ζα θαηαηεζεί γξαπηψο ζηα Διιεληθά 
ή κε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε θαη ζα ηζρχεη γηα ηελ Διιάδα.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Δπέδεημε - Δθπαέδεπζε 
6.1  Ο αλάδνρνο ζ' αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ επίδεημε ζε ιεηηνπξγία θαη ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν ΓΖΜΟ 
(ρεηξηζηέο, ζπληεξεηέο θιπ, δχν άηνκα ηνπιάρηζηνλ), ζ' φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 
ρεηξηζκνχ, επηζθεπψλ, ξπζκίζεσλ θαη πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο (service) ησλ 
πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ κέρξη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Πξνο 
ηνχην ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, κέζα ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο 
πξνζθνξάο, εδάθην 7 παξ 14.2 Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε 
δήισζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαζψο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλεη.  
  
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο   
Έγθξηζε ηχπνπ θαη Ϊδεηα θπθινθνξέαο 

7.1 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεραλεκάησλ είλαη ε 
πξνζθφκηζε ην αξγφηεξν κε ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπο θαη ηεο ζρεηηθήο 
έγθξηζεο ηχπνπ ζε ηζρχ, γηα ηελ θπθινθνξία ηνπο ζηελ Διιάδα (θαη φρη ζε φπνηεο 
άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ) απφ αξκφδηα Κξαηηθή Τπεξεζία – γηα φπνην κεράλεκα απηφ 
απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ο ΓΖΜΟ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ φ,ηη είδνπο δηθαηνινγεηηθά ρξεηαζηεί γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ. Ζ 
θξνληίδα θαη ε δαπάλε έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηεο πηλαθίδαο 
θπθινθνξίαο (γηα φπνηα κεραλήκαηα απηφ απαηηείηαη) βαξαίλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 



- 80 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 

 

    ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΣερληθΪ ΦπιιΪδηα (Prospectus) θαη ινηπΫο βεβαηψζεηο 
8.1 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, λα 
ζπκπεξηιάβεη πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, εγρεηξίδηα θαη φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά 
θπιιάδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σα 
εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα κπνξνχλ λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, εθηφο απηψλ 
πνπ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄ ή ζε άιια ζεκεία ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο απαηηείηαη ζαλ απαξάβαηνο φξνο λα παξαδίδνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. 
8.2  Σα θαηαηηζέκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), φηαλ απηά δεηνχληαη, πξέπεη λα 
επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 
πξνζθνξέο. Πξέπεη λα είλαη απζεληηθά πξσηφηππα (φρη θσηνηππίεο) ηνπ κεηξηθνχ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Πξέπεη λα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο 
ηνπ πξντφληνο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο 
αγνξέο (ηδησηηθέο θαη Γεκνζίνπ) ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ.  
8.3  ε πεξίπησζε πνπ ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη δηάθνξα απφ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηα ηερληθά θπιιάδηα ή δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά, πξέπεη λα 
θαηαηίζεηαη ζρεηηθή επηβεβαησηηθή επηζηνιή επίζεκα κεηαθξαζκέλε ή/θαη επίζεκεο 
βεβαηψζεηο ή άιια επίζεκα έγγξαθα απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ 
θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο θαη φρη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο ή εθπξνζψπνπο. 
Αθφκα, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail), ψζηε λα παξέρεηαη 
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Γηεπθξηλέζεηο 
9.1 Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα δειψζνπλ αλαιπηηθά (ζην θάθειν ηερληθήο 
πξνζθνξάο) ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 
(κεραλεκάησλ) ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο δηαθήξπμεο (κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ Φχιισλ πκκφξθσζεο). 
9.2  Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα παξέρνπλ ζρεηηθέο 
δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα θαη ζηνηρεία θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

9.3  Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα αλαιάβνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο 
ζην Σεισλείν θαη ζε θάζε άιιε Αξρή, εθφζνλ απαηηεζεί, γηα ηελ απαιιαγή ηνπ 
ΓΖΜΟΤ απφ ηνπο δαζκνχο θιπ κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ βνήζεηα ηνπ 
ΓΖΜΟΤ. 
9.4 Ζ Α.Α. δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 
9.5 Σπρφλ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίεο πξντφληνο (έζησ θαη αλ εθ 
παξαδξνκήο δελ αλαθέξεηαη) λνείηαη φηη αθνξά ζε φια ηα ηζνδχλακα πξντφληα 
απηνχ. 
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10.4 -  «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» 

 
 
 
ΔΓΑΦΗΟ  Γ.1   ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  
Ζ αμηνιφγεζε φζσλ πξνζθνξψλ έγηλαλ απνδεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζηνηρεία ζπκκεηνρήο, ζα γίλεη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξάο (άξζξν 51§1α ΠΓ 60/2007 θαη άξζξν 20§1β Δ.Κ.Π.ΟΣΑ). Οη 
ηηκέο ρσξίο ΦΠΑ ζα ιεθζνχλ ππ΄ φςηλ γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
ηνπ ΓΖΜΟΤ ε νπνία ζα πξνβεί πξνο ηνχην ζε Σερληθή (2ν ηάδην άξζξνπ 15.4 ηνπ 
παξαξηήκαηνο Β΄) θαη θαηφπηλ ζε Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε (3ν ηάδην άξζξνπ 15.4 
ηνπ παξαξηήκαηνο Β΄).   
   
Αλαιπηηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία.  
 
ΔΓΑΦΗΟ  Γ.2   ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΘΔΖ)    
Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ 
Κξηηεξίσλ (ηνηρείσλ) Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. Αμηνινγνχληαη κφλν 
νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαηά ην ζηάδην ηεο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο. Ζ βαζκνιφγεζε 
απηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο Πέλαθεο 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 πνπ αθνινπζνχλ 
θαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα Δ΄) θαη ηα 
ινηπά παξαξηήκαηα ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο θαη βάζεη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
έρνπλ ζπλππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά θαη πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 
αηηηνινγεκέλα ζε ζρεκαηηζκφ ζαθνχο εηθφλαο απφ ηελ Δ.Γ.Γ.  
Σα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν επί κέξνπο Οκάδεο Κξηηεξίσλ, ηελ 
Οκάδα Α θαη ηελ Οκάδα Β. Οη Οκάδεο απηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο 
βαξχηεηαο θάζε κηαο ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο, έρνπλ σο αθνινχζσο : 

ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ Α : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο Οκάδαο 70% ζην ζχλνιν (εβδνκήληα 
ηνηο εθαηφ). 
ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ  Β : ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ κε ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο Οκάδαο 30% ζην ζχλνιν (ηξηάληα ηνηο εθαηφ). 
 
Ζ Δ.Γ.Γ. γηα θάζε δηαγσληδφκελν πνπ έρεη θζάζεη κέρξη απηφ ην ζηάδην, θαη γηα θάζε 
ΣΜΖΜΑ μερσξηζηά, αμηνινγεέ θΪζε Ϋλα απφ ηα πξνζθεξφκελα κεραλάκαηα ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα κεραλήκαηνο, ν νπνίνο πεξηέρεη 
αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κε ην εχξνο ηεο βαζκνινγίαο εθάζηνπ εμ απηψλ 
θαη ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο θάζε Οκάδαο.  
 
 
Οη πίλαθεο απηνί αλά κεράλεκα (είδνο) θαη αλά ΣΜΖΜΑ, έρνπλ σο αθνινχζσο :  
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ΣΜΖΜΑ 1  

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΤΜΜΔΗΚΣΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.1   ( ΜΖΥΑΝΖΜΑ 1.1 )  :  ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ (ΣΡΑΚΣΟΡΑ) 

 

Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη εχξε βαζκνιφγεζεο απηψλ / ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο νκΪδσλ 

ΟΜΑΓΑ Α  :  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν, ζΑ  :  70%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 Κηλεηήξαο 9,6 12 14,4  

i =2 χζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο 8 10 12  

i =3 χζηεκα πέδεζεο – Αλαξηήζεηο 8 10 12  

i =4 Αλέζεηο θακπίλαο νδήγεζεο 6,4 8 9,6  

i =5 Μηθηφ - Χθέιηκν θνξηίν 4 5 6  

i =6 χζηεκα θαη ηξφπνο ζχκπιεμεο 4 5 6  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α = ΒΑ  Υ  0.70  
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ΟΜΑΓΑ Β  :  Σερληθή ππνζηήξημε θαη θάιπςε 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν, ζΒ  :  30%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 
Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εγγχεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή (after sales service), ήηνη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (ζηελ 
πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο), ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα επηζθεπψλ (ρξφλνο 
αληαπφθξηζεο γηα ηελ επηζθεπή βιάβεο, δπλαηφηεηα επηηφπηαο επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ, δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο βιαβψλ, δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 
κεραλήκαηνο κε βιάβε κε άιιν πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά, 
αληαιιαθηηθά), εμππεξέηεζε ζηα αληαιιαθηηθά (ρξφλνο δέζκεπζεο γηα εμαζθάιηζε θαη 
δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ δήηεζε ηνπο). 

16 20 24 

 

i =3 Υξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο 8 10 12  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Β =  ΒΒ  Υ  0.30  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 1.1  =  
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α + ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.2    ( ΜΖΥΑΝΖΜΑ 1.2 )  :  ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη εχξε βαζκνιφγεζεο απηψλ / ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο νκΪδσλ 

 

ΟΜΑΓΑ Α  :  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν, ζΑ  :  70%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 Πνηφηεηα θαηαζθεπήο - Μηθηφ θνξηίν – Άμνλεο 4 5 6  

i =2 χζηεκα πέδεζεο – Αλαξηήζεηο 3,2 4 4,8  

i =3 Γχλακε ζπκπίεζεο  3,2 4 4,8  

i =4 Τιηθά θαηαζθεπήο / Πάρνο πιηθψλ 4 5 6  

i =5 Πνηφηεηα αληηζθσξηθήο πξνζηαζίαο θαη βαθήο 2,4 3 3,6  

i =6 Μεραληζκφο ζπκπίεζεο – εθθέλσζεο 8 10 12  

i =7 Κηλεηήξαο ππεξθαηαζθεπήο θαη έδξαζε απηνχ 4 5 6  

i =8  Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 4,8 6 7,2  

i =9 Χθέιηκν θνξηίν (kgr) – Υσξεηηθφηεηα (m3) 6,4 8 9,6  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α = ΒΑ  Υ  0.70  
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ΟΜΑΓΑ Β  :  Σερληθή ππνζηήξημε θαη θάιπςε 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν, ζΒ  :  30%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 
Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εγγχεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή (after sales service), ήηνη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (ζηελ 
πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο), ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα επηζθεπψλ (ρξφλνο 
αληαπφθξηζεο γηα ηελ επηζθεπή βιάβεο, δπλαηφηεηα επηηφπηαο επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ, δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο βιαβψλ, δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 
κεραλήκαηνο κε βιάβε κε άιιν πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά, 
αληαιιαθηηθά), εμππεξέηεζε ζηα αληαιιαθηηθά (ρξφλνο δέζκεπζεο γηα εμαζθάιηζε θαη 
δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ δήηεζε ηνπο). 

16 20 24 

 

i =3 Υξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο 8 10 12  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Β =  ΒΒ  Υ  0.30  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 1.2  =  
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α + ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β 
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ΣΜΖΜΑ 2  

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΟΓΚΧΓΧΝ & ΠΡΑΗΝΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1   ( ΜΖΥΑΝΖΜΑ 2.1 )  :  ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ 

 

Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη εχξε βαζκνιφγεζεο απηψλ / ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο νκΪδσλ 

ΟΜΑΓΑ Α  :  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν, ζΑ  :  70%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 Κηλεηήξαο       12 15 18  

i =2 χζηεκα θνπήο  8 10 12  

i =3 Απφδνζε κεραλήκαηνο 8 10 12  

i =4 πζηήκαηα αζθαιείαο-επθνιία κεηαθνξάο 12 15 18  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α = ΒΑ  Υ  0.70  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

ΟΜΑΓΑ Β  :  Σερληθή ππνζηήξημε θαη θάιπςε 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν, ζΒ  :  30%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 
Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εγγχεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή (after sales service), ήηνη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (ζηελ 
πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο), ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα επηζθεπψλ (ρξφλνο 
αληαπφθξηζεο γηα ηελ επηζθεπή βιάβεο, δπλαηφηεηα επηηφπηαο επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ, δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο βιαβψλ, δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 
κεραλήκαηνο κε βιάβε κε άιιν πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά, 
αληαιιαθηηθά), εμππεξέηεζε ζηα αληαιιαθηηθά (ρξφλνο δέζκεπζεο γηα εμαζθάιηζε θαη 
δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ δήηεζε ηνπο). 

16 20 24 

 

i =3 Υξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο 8 10 12  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Β =  ΒΒ  Υ  0.30  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 1.1  =  
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α + ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 

 

 
ΠΗΝΑΚΑ 2.2    ( ΜΖΥΑΝΖΜΑ 2.2 )  :  ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΟΓΚΧΓΧΝ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη εχξε βαζκνιφγεζεο απηψλ / ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο νκΪδσλ 

 

ΟΜΑΓΑ Α  :  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν, ζΑ  :  70%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 Γπλακηθφηεηα 8 10 12  

i =2 Γηαζηάζεηο ρνάλεο ηξνθνδνζίαο – ρσξεηηθφηεηα – χςνο θφξησζεο       3,2 4 4,8  

i =3 χζηεκα θαη ηξάπεδα θνπήο, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο  3,2 4 4,8  

i =4 Τιηθά θαηαζθεπήο αμφλσλ – καραηξηψλ                                                                      4 5 6  

i =5 Κηλεηήξαο                     4,8 6 7,2  

i =6 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο       3,2 4 4,8  

i =7 Μεηαθνξηθή ηαηλία εμαγσγήο – Ύςνο εθθέλσζεο                                 2,4 3 3,6  

i =8 Κεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ – πξνγξάκκαηα - ξπζκίζεηο    4 5 6  

i =9 χζηεκα αλίρλεπζεο – απνκάθξπλζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ        3,2 4 4,8  

i =10 Πνηφηεηα θαηαζθεπήο-Μηθηφ θνξηίν 4 5 6  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α = ΒΑ  Υ  0.70  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

ΟΜΑΓΑ Β  :  Σερληθή ππνζηήξημε θαη θάιπςε 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν, ζΒ  :  30%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 
Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εγγχεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή (after sales service), ήηνη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (ζηελ 
πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο), ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα επηζθεπψλ (ρξφλνο 
αληαπφθξηζεο γηα ηελ επηζθεπή βιάβεο, δπλαηφηεηα επηηφπηαο επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ, δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο βιαβψλ, δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 
κεραλήκαηνο κε βιάβε κε άιιν πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά, 
αληαιιαθηηθά), εμππεξέηεζε ζηα αληαιιαθηηθά (ρξφλνο δέζκεπζεο γηα εμαζθάιηζε θαη 
δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ δήηεζε ηνπο). 

16 20 24 

 

i =3 Υξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο 8 10 12  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Β =  ΒΒ  Υ  0.30  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 1.2  =  
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α + ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.3    ( ΜΖΥΑΝΖΜΑ 2.3 )  :  ΟΥΖΜΑ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΣΔΜΑΥΗΣΖ 

 

Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη εχξε βαζκνιφγεζεο απηψλ / ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο νκΪδσλ 

 

ΟΜΑΓΑ Α  :  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν, ζΑ  :  70%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 Κηλεηήξαο 7,2 9 10,8  

i =2 χζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο 5,6 7 8,4  

i =3 χζηεκα πέδεζεο – Αλαξηήζεηο 4,8 6 7,2  

i =4 Αλέζεηο θακπίλαο νδήγεζεο 4,8 6 7,2  

i =5 Μηθηφ - Χθέιηκν θνξηίν 4 5 6  

i =6 Γχλακε αλχςσζεο ππεξθαηαζθεπήο 5,6 7 8,4  

i =7 Τιηθά θαηαζθεπήο-Πάρνο πιηθψλ ππεξθαηαζθεπήο 4 5 6  

i =8 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα ππεξθαηαζθεπήο 4 5 6  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α = ΒΑ  Υ  0.70  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

ΟΜΑΓΑ Β  :  Σερληθή ππνζηήξημε θαη θάιπςε 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν, ζΒ  :  30%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 
Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εγγχεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή (after sales service), ήηνη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (ζηελ 
πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο), ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα επηζθεπψλ (ρξφλνο 
αληαπφθξηζεο γηα ηελ επηζθεπή βιάβεο, δπλαηφηεηα επηηφπηαο επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ, δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο βιαβψλ, δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 
κεραλήκαηνο κε βιάβε κε άιιν πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά, 
αληαιιαθηηθά), εμππεξέηεζε ζηα αληαιιαθηηθά (ρξφλνο δέζκεπζεο γηα εμαζθάιηζε θαη 
δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ δήηεζε ηνπο). 

16 20 24 

 

i =3 Υξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο 8 10 12  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Β =  ΒΒ  Υ  0.30  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 1.2  =  
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α + ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 

ΣΜΖΜΑ 3   

ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ  3.1   (ΜΖΥΑΝΖΜΑ 3.1) :  ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ 

Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη εχξε βαζκνιφγεζεο απηψλ / ζπληειεζηΫο βαξχηεηαο νκΪδσλ 

 

ΟΜΑΓΑ Α  :  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν, ζΑ  :  70%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 Βάξνο κεραλήκαηνο 5,6 7 8,4  

i =2 Κηλεηήξαο 8 10 12  

i =3 Μεηάδνζε θίλεζεο, ζχζηεκα δηεχζπλζεο, πεξηζηξνθήο 6,4 8 9,6  

i =4 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 6,4 8 9,6  

i =5 χζηεκα εθζθαθήο – χζηεκα δηαρείξηζεο 9,6 12 14,4  

i =6 Σχπνο – Μέγεζνο θακπίλαο 4 5 6  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α = ΒΑ  Υ  0.70  
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ΟΜΑΓΑ Β  :  Σερληθή ππνζηήξημε θαη θάιπςε 
(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν, ζΒ  :  30%) 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗ-
ΟΤ, βi 

ΔΛΑΥΗ
-ΣΖ 

ΒΑΗ-
ΚΖ 

ΜΔΓΗ-
ΣΖ 

i =1 
Πξνηεηλφκελε δηάξθεηα πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εγγχεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή (after sales service), ήηνη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (ζηελ 
πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο), ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα επηζθεπψλ (ρξφλνο 
αληαπφθξηζεο γηα ηελ επηζθεπή βιάβεο, δπλαηφηεηα επηηφπηαο επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ, δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο βιαβψλ, δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 
κεραλήκαηνο κε δεκηά κε άιιν πνπ ιεηηνπξγεί κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά 
αληαιιαθηηθά), εμππεξέηεζε ζηα αληαιιαθηηθά (ρξφλνο δέζκεπζεο γηα εμαζθάιηζε θαη 
δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ θαη ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηελ δήηεζε ηνπο). 

16 20 24 

 

i =3 Υξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο 8 10 12  

Άζξνηζκα βαζκνινγίαο θξηηεξίσλ  (Βαζκνινγία Οκάδαο  Β),    ΒΒ        40  50  60  

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Β =  ΒΒ  Υ  0.30  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 2.1  =  
ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α + ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β 

 

 



- 95 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
Γηα θάζε κεράλεκα βαζκνινγνχληαη ηα επί κέξνπο θξηηήξηα (ζηνηρεία) ησλ 
νκάδσλ.  
Ζ βαζκνινγία ελφο θξηηεξίνπ ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο είλαη ε βαζηθή, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  Ζ 
θαιχηεξε ηηκή ή επίδνζε ή πξφηαζε κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ κεηέρνπλ ζε 
απηφ ην ζηάδην, ζε θάζε θξηηήξην ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, ιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε 
βαζκνινγία. Ζ ρεηξφηεξε επίδνζε κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ην ίδην θξηηήξην, 
ιακβάλεη ηελ κηθξφηεξε βαζκνινγία, ππφ ηνλ φξν φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο γηα ην θξηηήξην (ζηνηρείν) απηφ. Οη ελδηάκεζεο ηηκέο ή επηδφζεηο ή 
πξνηάζεηο βαζκνινγνχληαη αλαινγηθά.  
Με βάζε ηα σο άλσ, ε Μέζε Βαζκνινγία θάζε Οκάδαο θξηηεξίσλ Α ή Β γηα ηα 
κεραλήκαηα, θαζνξίδεηαη ζηνπο 50 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία ηεο Οκάδαο 
απμάλεηαη ζηνπο 60 βαζκνχο (Μέγηζηε  Βαζκνινγία) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνλ δηαγσληδφκελν πνπ έρεη 
ηελ θαιχηεξε ηηκή ή επίδνζε ή πξφηαζε γηα φια ηα θξηηήξηα ηεο Οκάδαο. Ζ 
βαζκνινγία ηέινο απηή κεηψλεηαη ζηνπο 40 βαζκνχο (Διάρηζηε  Βαζκνινγία) 
ζηηο πεξηπηψζεηο δηαγσληδφκελνπ πνπ παξνπζηάδεη ηελ ρεηξφηεξε ηηκή ή 
επίδνζε ή πξφηαζε γηα φια ηα θξηηήξηα ηεο Οκάδαο, ππφ ηνλ φξν φηη θαιχπηνληαη 
νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα θάζε θξηηήξην απφ απηά. 
- Ζ βαζκνινγία βi θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη, ζε επίπεδν Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ, απφ ην 
άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ βαζκνινγηψλ θάζε ελφο απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, 
δηαηξεκέλνπ δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. ε φινπο ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο 
ε ζηξνγγπινπνίεζε θζάλεη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Σν ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν 
απνθφπηεηαη φηαλ έρεη ηηκέο, 1, 2, 3, 4, ζηξνγγπιεχεηαη δε πξνο ηα άλσ φηαλ έρεη 
ηηκέο 5, 6, 7, 8, 9.  
- Ζ Βαζκνινγία θάζε Οκάδαο ζε επίπεδν κεραλήκαηνο, πξνθχπηεη απφ ην 
άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο Οκάδαο, ήηνη : 

 
πρ γηα ηελ Οκάδα Α ηνπ Μεραλήκαηνο 1.1 (Ρπκνπιθφ φρεκα - ηξάθηνξαο), 
φπνπ i =1, 2,.. 6,  ν α/α ηνπ θξηηεξίνπ ζηελ Οκάδα Α. 
- Χο ζηαζκηζκΫλε βαζκνινγέα κηαο Οκάδαο, πρ ηεο Οκάδαο Α άλσ, νξίδεηαη ην 
γηλφκελν ηεο Βαζκνινγίαο ΒΑ ηεο Οκάδαο, φπσο απηή έρεη πξνθχςεη απφ ηνλ Σχπν 
1 επί ηνλ πληειεζηή Βαξχηεηαο ζΑ ηεο Οκάδαο φπσο απηφο δίλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν 
Πίλαθα ηνπ κεραλήκαηνο, ζην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 1.1, ήηνη  :   
 

ηαζκηζκΫλε Βαζκνινγέα ηεο ΟκΪδαο  Α =   ΒΑ  *  ζΑ                       (ΣΤΠΟ 2) 

 
-  Ζ Σειηθά Βαζκνινγέα (ΒΜn) ηνπ n κεραλάκαηνο ελφο ΣΜΖΜΑΣΟ (n = 2 γηα ην 
ΣΜΖΜΑ 1, n = 3 γηα ην ΣΜΖΜΑ 2, n = 1 γηα ην ΣΜΖΜΑ 3) είλαη ην άζξνηζκα ησλ 
ηαζκηζκέλσλ Βαζκνινγηψλ ησλ δχν Οκάδσλ Α θαη Β, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 
Σχπν 2 αλσηέξσ,  ήηνη :        

                                               6 
             Βαζκνινγέα ΒΑ ηεο ΟκΪδαο Α,       ΒΑ =  βi ,                    (ΣΤΠΟ 1) 

                                                      i =1 

Σειηθά Βαζκνινγέα ΒΜn ηνπ n κεραλάκαηνο  ελφο ΣΜΖΜΑΣΟ   
                                     ΒΜn  =    ΒΑ  *  ζΑ  +   ΒΒ *  ζΒ                            (ΣΤΠΟ 3) 
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- Ζ πλνιηθή Βαζκνινγία (Βj) ελφο ΣΜΖΜΑΣΟ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ j 
πξνζθέξνληνο είλαη : 
 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 1, ν κέζνο φξνο ησλ Σειηθψλ Βαζκνινγηψλ ΒΜ1 θαη ΒΜ2 ησλ δχν 

κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηχπν 3 άλσ :        

πλνιηθά Βαζκνινγέα Βj ΣΜΖΜΑΣΟ 1 ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ηνπ j 
πξνζθΫξνληνο   

                            Βj   =   ( 1 / 2 )  *  (ΒΜ1  + ΒΜ2  )                  (ΣΤΠΟ 4) 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 2, ν κέζνο φξνο ησλ Σειηθψλ Βαζκνινγηψλ ΒΜ1, ΒΜ2 θαη ΒΜ3 ησλ 
ηξηψλ κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηχπν 3 
άλσ :        

πλνιηθά Βαζκνινγέα Βj ΣΜΖΜΑΣΟ 2 ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ηνπ j 
πξνζθΫξνληνο   

                           Βj = ( 1 / 3 )  *  (ΒΜ1 + ΒΜ2 + ΒΜ3 )                      (ΣΤΠΟ 5) 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 3, ζπκπίπηεη κε ηελ Σειηθή Βαζκνινγία ΒΜ ηνπ κεραλήκαηνο ηνπ 
ΣΜΖΜΑΣΟ 

πλνιηθά Βαζκνινγέα Βj ΣΜΖΜΑΣΟ 3 ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ηνπ j 
πξνζθΫξνληνο   

                                                      Βj  =  ΒΜ                                           (ΣΤΠΟ 6) 

φπνπ  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

j = 1, 2 … ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θζάζεη 
κέρξη απηφ ην ζεκείν θαη δελ απεξξίθζεζαλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ 2νπ 
ηαδίνπ ηνπ άξζξνπ 15.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (Γεληθνί Όξνη) ηεο απφθαζεο 
δηαθήξπμεο  

i = 1, 2, 3, …  ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ππφ αλάιπζε θξηηεξίνπ ζηελ Οκάδα (i = 3, 6, 8, 9 
ή 10 γηα ηελ Οκάδα Α,  i = 3  γηα ηελ Οκάδα Β, αλάινγα κε ην κεράλεκα) 

 
ΔΓΑΦΗΟ Γ.3    ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ :  
Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην 3ν ζηάδην ηνπ 
άξζξνπ 15.3 ηνπ παξαξηήκαηνο Β΄  ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ / αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, ε Δ.Γ.Γ. ηνπ ΓΖΜΟΤ ππνινγίδεη, γηα θΪζε ΣΜΖΜΑ μερσξηζηΪ, ηηο 
αλεγκέλεο ηηκέο ζχγθξηζεο Λq ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη θαηαηάζζεη ηηο 
πξνζθνξέο απηέο ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα (ζχλνιν ην κΫγηζην ηξεηο πγθξηηηθνέ 
Πέλαθεο, Ϋλαο γηα θΪζε ΣΜΖΜΑ), κε αχμνπζα ζεηξά ηνπ Λq, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ 
κέρξη δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ, απνθφπηνληαο ην ηξίην ή ζηξνγγπιεχνληαο πξνο ηα 
πάλσ φπσο αλαθέξεηαη θαη πξνεγνπκέλσο,  ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν :      

                                   Λq  =  Κq  /  Βq  
 
                                                (ΣΤΠΟ   7) 

φπνπ   : 

Λq   ε Αλεγκέλε Σηκή ζχγθξηζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ q πξνζθέξνληνο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ Σχπν 7 άλσ  

Κq  ε Σηκή Πξνζθνξάο ηνπ q πξνζθέξνληνο, ε νπνία ζπκπέπηεη κε ηελ 

«ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ …., ρσξίο ΦΠΑ, (Κ) 
(νινγξάθσο)», φπσο απηή έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζην 
αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ νηθείνπ 
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ΣΜΖΜΑΣΟ ν νπνίνο επξίζθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ ηεο απφθαζεο 
δηαθήξπμεο θαη ηνλ νπνίν πίλαθα ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ζηνλ 
ζθξαγηζκέλν επηκέξνπο θάθειν κε ηελ έλδεημε : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Βq  ε πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ q πξνζθέξνληνο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνχο Σχπνπο 4, 5 ή 6 άλσ.  
q  = 1, 2 …, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θζάζεη κέρξη απηφ ην ζεκείν θαη δελ απεξξίθζεζαλ θαηά ηελ ηερληθή 
αμηνιφγεζε ηνπ 2νπ ηαδίνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 3νπ ηαδίνπ 
ηνπ άξζξνπ 15.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄.  

 
Χο πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ γηα ην ΣΜΖΜΑ εέλαη 
εθεέλε πνπ παξνπζηΪδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο Σηκάο ΠξνζθνξΪο Kq πξνο 
ηελ πλνιηθά Βαζκνινγέα ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο Βq, δει. εθεέλε κε ηελ 
κηθξφηεξε αλεγκΫλε ηηκά ζχγθξηζεο Λq. 
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο πξνζθνξψλ, απηέο 
θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθάο Βαζκνινγέαο ηεο Σερληθάο 
ΠξνζθνξΪο, Βq θαη πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή 
Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηελ πλνιηθή 
Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 
21 ηνπ Δ.Κ.Π.ΟΣΑ.  
Με βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία, πξνθξίλεηαη σο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ 
ηεο πξάμεο ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε ηνπ πγθξηηηθνχ Πίλαθα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ.   
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ 
θξηηήξηα. 
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10.5 – «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» 

 
 

 
Α1.  ΓΔΝΗΚΑ 

 

 
Αληηθείκελν ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο Δπξσπατθέο 
Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θ.ι.π.), νη νπνίεο 
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο (Πξνζθέξνληεο) γηα ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο.  
 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, πξφζθαηεο 
θαηαζθεπήο.  
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη όξνη 
«ππνρξεσηηθά», «κε πνηλή απνθιεηζκνύ», «ηνπιάρηζηνλ» ζεσξνύληαη απαξάβαηνη θαη 
νπνηαδήπνηε απόθιηζε θαζηζηά απνξξηπηέα ηελ πξνζθνξά. 

 
Οη απαξαίηεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ησλ 
κεραλεκάησλ, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη 
λα ηεξνχλ φινη νη Γηαγσληδφκελνη είλαη νη αθφινπζεο  :  
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Α2.  ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 
ΣΜΖΜΑ 1 

 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΤΜΜΔΗΚΣΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  

 

 
1.  ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΡΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
 
Σα εκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα εηδηθψλ ρξήζεσλ ζα δηαζέηνπλ ππεξθαηαζθεπή κε 
ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηχπνπ πξέζαο θφξησζεο 
απφ πάλσ, κε ρσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα ηνπιάρηζηνλ 55 m3 θαη ζα είλαη 
θαηάιιεια γηα κεηαθφξησζε ζε απηά απνξξηκκάησλ απφ απνξξηκκαηνθφξα 
νρήκαηα παληφο ηχπνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 
θαη κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 
ηερληθά έξγα (ξάκπα-ρνάλε) κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θφξησζεο.  
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζπξκνχ (ξπκνπιθφ απηνθίλεην κεηά εκηξπκνπιθνχκελνπ εηδηθψλ 
ρξήζεσλ), ηα βάξε θαηά άμνλα θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο 
ζηελ Διιάδα γηα ην αλψηεξν νξηδφκελν σθέιηκν εθκεηαιιεχζηκν εηδηθφ θνξηίν ζε 
απνξξίκκαηα. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ην επηηξεπφκελν βάξνο ζηνπο 
νπίζζηνπο άμνλεο ηνπ εκηξπκνπιθνχκελνπ, φπνπ ππάξρεη ε κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε.  
Όια ηα νράκαηα ζα δηαζΫηνπλ ζάκα CE ελψ ζα εέλαη πιάξσο ελαξκνληζκΫλα κε 
φιεο ηηο ηζρχνπζεο ΔπξσπατθΫο Οδεγέεο. Πξηλ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή λα 
θαηαηεζεί ε ειιεληθή έγθξηζε ηχπνπ ηνπ εκηξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο κε 
ππεξθαηαζθεπή, κε βάζε ηελ Οδεγία 2007/46 απφ ηελ αξκφδηα θξαηηθή ππεξεζία. 
Δπίζεο, πξέπεη λα νξηζζεί κε ζαθήλεηα ην επηηξεπφκελν ηερληθά σθέιηκν θνξηίν ζε 
απνξξίκκαηα ηνπ πιήξνπο ζπξκνχ θαζψο θαη ην επηηξεπφκελν σθέιηκν θνξηίν κε 
βάζε ην νξηδφκελν κηθηφ θνξηίν ζπξκνχ 40.000kgr γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ξπκνπιθψλ. 
Δμσηεξηθά, ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη βακκέλα κε ρξψκαηα άξηζηεο πνηφηεηαο 
θαη αληνρήο, δεδνκέλνπ φηη ζα έξρεηαη ζε επαθή κε πιηθά πνηθίιεο θχζεσο θαη 
ηδηνηήησλ. Ζ αθξηβάο απφρξσζε ζα ππνδεηρζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα, κε βΪζε ην 
δηαζΫζηκν ρξσκαηνιφγην ηνπ νράκαηνο θαη ζα απνηειεί φξν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο πξνκήζεηαο κε ηνλ αλάδνρν. Απφ ηελ Τπεξεζία ζα νξηζζνχλ επίζεο νη 
επηγξαθέο ηηο νπνίεο ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα θέξνπλ θαη ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο ζα 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε άξηζηε αηζζεηηθά εκθάληζε 
ησλ νρεκάησλ θαη ε πνηφηεηα ηεο βαθήο ηνπο. 
Ο ζπξκφο πξΫπεη λα Ϋρεη : 
 Πεηξειαηνθηλεηήξα ηνπιάρηζηνλ EURO V,  
 πζηήκαηα ABS,  
 Μεραλφθξελν ή βαιβηδφθξελν πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο,  
 Τδξαπιηθφ επηβξαδπληή  θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 
 Πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ θπθινθνξία,                      

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 
 Σνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο,  
 Μπαηαξίεο 2 Υ170Ah 
 Ράδην - CD κε ερεία θαη θεξαία 
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 Φψηα νκίριεο εκπξφο θαη πίζσ 
 Πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο,  
 Φσηηζηηθά ζψκαηα,  
 Ζρεηηθά ζήκαηα,  
 Σξεηο πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο θαη  
 Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε γηα λπρηεξηλή εξγαζία,  
 ην πίζσ κέξνο ηεο πφξηαο ησλ εκηξπκνπιθνχκελσλ ζα ππάξρνπλ 

αληαλαθιαζηηθά (δέκπξεο), θιπ.  
 
Καηά ηα ινηπά, γηα ηα παξειθφκελα θαη ηα ινηπά εξγαιεία θαη έληππα πνπ πξέπεη λα 
ζπλνδεχνπλ ηνλ ζπξκφ, αλαιπηηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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2.  ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ - ΣΡΑΚΣΟΡΑ 
 
2.1 Πιαέζην 
Σν ξπκνπιθφ (ηξάθηνξ) πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαηλνχξγην, ηειείσο πξνσζεκέλεο 
νδήγεζεο, πξφζθαηεο εηδηθά ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, απφ ηα ηειεπηαία κνληέια ηεο 
αληίζηνηρεο ζεηξάο.  
Σν ξπκνπιθφ ζα είλαη δηαμνληθφ (4Υ4), ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηάιιειν 
ηερληθά γηα κηθηφ θνξηίν ζπξκνχ ηνπιάρηζηνλ 40 ηφλσλ. Θα θέξεη πιάθα  
επηθάζηζεο γηα ηε ζχκπιεμε θαη ξπκνχιθεζε ησλ εκηξπκνπιθνχκελσλ κε 
πείξν (ΚΗΝG PIN). 
 
2.2  Κηλεηάξαο 
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο ηχπνπ DIESEL ηεηξάρξνλνο, 
ηνπιάρηζηνλ εμαθχιηλδξνο, πδξφςπθηνο, ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 
ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο. Πξέπεη λα είλαη αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ ΔURO V θαη πάληα  
απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Νεφηεξεο αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκσλ, ζα εθηηκεζνχλ 
ηδηαηηέξσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ νρήκαηνο κε ηηο 
πιένλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ξχπσλ EEV ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. Ζ ηππνδχλακε 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 450 ΖΡ ελψ ε κέγηζηε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 2.200Nm. 
Αθφκα, πξέπεη λα έρεη ζχζηεκα απεπζείαο έθρπζεο, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο 
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο.  
Πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππεξπιήξσζεο turbo θαη ελδηάκεζεο ςχμεο intercooler 
θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν θαη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζα αμηνινγεζεί αληίζηνηρα. Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο 
πεξηγξαθή θαη λα αλαθεξζνχλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηλεηήξα θαη ηα επηπιένλ 
ζπζηήκαηα. 
Σν ρσλί δηαθνξηθνχ πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο ψζηε λα 
απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε απνθφιιεζήο ηνπ απφ ηα πιαθάθηα ζηήξημήο ηνπ, θαζψο 
θαη ηεο ζηξέβισζήο ηνπ ζην ζεκείν ζηήξημεο ησλ ηξνρψλ. Απαξαέηεηε εέλαη ε 
πξνζθφκηζε δηαγξακκΪησλ ξνπψλ θαη ηζρχνο ηνπ θηλεηάξα. Θεσξείηαη 
ζεκαληηθφ πξνζφλ ε ξνπή ζηξέςεο ηνπο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε ζηηο 
ρακειφηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα παξακέλεη επίπεδε ζην 
κεγαιχηεξν δπλαηφ εχξνο ησλ ζηξνθψλ. 
Θα ιηπαίλεηαη ππφ πίεζε, ε δηάηαμε ησλ θίιηξσλ αέξνο λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ απφ ζπλερή παξνπζία ζθφλεο θαη αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ 
ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, θαζψο θαη λα ππάξρεη φξγαλν έλδεημεο γηα ηελ έγθαηξε 
αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ.  Ζ έμνδνο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη 
πξνο ηα άλσ, κε ζσιήλα εμάηκηζεο κνλσκέλε. 
 
2.3   ΘΪιακνο Οδάγεζεο 
Σν βνιάλ νδήγεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ απηνθηλήηνπ, λα έρεη 
απαξαίηεηα ζχζηεκα νδήγεζεο πδξαπιηθφ (κε ππνβνήζεζε) θαη λα παξέρεη 
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαζ’ χςνο. 
Ο ζάιακνο νδήγεζεο πξέπεη λα είλαη ηειείσο πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, θιεηζηφο, 
κεηαιιηθφο κε παλνξακηθνχο αλεκνζψξαθεο, θαηά πξνηίκεζε ειεθηξηθά 
αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ κε πδξαπιηθή ππφβαζε θαζψο θαη εηδηθήο γηα νρήκαηα εηδηθψλ 
ρξήζεσλ θαηαζθεπήο. Πξέπεη λα θέξεη θάζηζκα νδεγνχ αεξφζνπζην ξπζκηδφκελνπ 
ηχπνπ θαη θάζηζκα γηα δχν (2) ζπλνδεγνχο, ηακπιφ κε ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ 
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θαη θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ θξχζηαιιν αζθαιείαο ηχπνπ SECURIT ή 
TRIPLEX, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ειεθηξηθνχο 
παινθαζαξηζηήξεο, δχν αλεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ 
πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ κε αλαλέσζε αέξα, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, 
ξεπκαηνδφηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεκα ελφο 
ζαιάκνπ νδήγεζεο ζχγρξνλνπ απηνθηλήηνπ. Θα θέξεη επίζεο ππνρξεσηηθά ξάδην-cd. 
Ζ θακπίλα ζα πεξηέρεη θαη παξνρή αέξα κε ζπηξάι θαη πηζηφιη γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
ηεο. ηελ νξνθή ηνπ νπξαλνχ ζα θέξεη θάξν γηα αζθαιή ζήκαλζε ηνπ ζπξκνχ. 
Δπίζεο ζα θέξεη ερεηηθφ ζήκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ρξήζε ηεο φπηζζελ 
πνξείαο. ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηάζηαζε παξνρήο 
ξεχκαηνο 12 V θαη 24 V. Δπίζεο ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε θάκεξα νπηζζνπνξείαο 
(αζχξκαηε ή ελζχξκαηε). Θα παξαδνζνχλ επίζεο πιαζηηθά παηάθηα γηα ην πάησκα 
ηεο θακπίλαο θαη δχν θσζθνξνχρα γηιέθα. 
Δπηζπκεηφ είλαη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε θάκεξα νπηζζνπνξείαο (αζχξκαηε ή 
ελζχξκαηε). 
 
2.4  ΔιαζηηθΪ 
Σν πιαίζην πξέπεη λα θέξεη πιήξεηο ηξνρνχο, κε ειαζηηθά επίζσηξα αεξνζηεγή. Σα 
ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη θαηαζθεπαζκέλα ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο. Θα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εθηφο 
ησλ θπξίσο ειαζηηθψλ θαη ν εθεδξηθφο ηξνρφο. 
 
2.5  χζηεκα ΜεηΪδνζεο ηεο Κέλεζεο 
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ : 
1. Κηβψηην ηαρπηάησλ πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κε δεθαέμη βαζκίδεο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη δχν ηαρπηήησλ νπηζζνπνξείαο.  
2. πκπιΫθηε πνπ πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο μεξνχ ηχπνπ, πδξαπιηθήο 

ιεηηνπξγίαο ή άιινπ πην εμειηγκέλνπ ηχπνπ αληαπνθξηλφκελνο απφιπηα πξνο ηηο 
αληίμνεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

3. Γχν δηαθνξηθΪ εκηαμφληα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαηζίσλ, 
απνθιεηφκελεο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο απνκηκήζεσλ, ηζρπξήο θαη δνθηκαζκέλεο 
θαηαζθεπήο ψζηε λα εγγπψληαη ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ, 
θαηάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ην θηβψηην ηαρπηήησλ γηα αλάβαζε κε πιήξεο θνξηίν 
ζπξκνχ ζε θιίζε δξφκνπ 15% θαη γηα κέγηζηε ηαρχηεηα πνξείαο 80 ρικ./ψξα. 

4.  χζηεκα πδξαπιηθνχ επηβξαδπληή (intarder) ή παξφκνηνπ ηχπνπ. 
 
2.6  χζηεκα θπιέζεσο - Άμνλεο 
Οη ηξνρνέ θαη νη Ϊμνλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ην κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν. Σν 
κεηαμφλην ζα είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ γηα λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 
επειημία ηνπ ζπξκνχ. 
Σν ζχζηεκα πΫδεζεο ζα είλαη ηζρπξφ θαη αζθαινχο θαηαζθεπήο γηα κηα θαλνληθή 
θαη αζθαιή πέδεζε ηνπο νρήκαηνο ππφ νπνηεζδήπνηε δπζκελείο ζπλζήθεο. Σν 
ξπκνπιθφ ζα θέξεη δηζθφθξελα ή ηακπνχξα ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο, ή ζπλδπαζκφ 
δηζθφθξελα εκπξφο θαη  ηακπνχξα ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. Σα θξέλα ζα 
ελεξγνπνηνχληαη κε δηπιφ ζχζηεκα θαη ζα έρνπλ ππνβνήζεζε (SERVO). Οη 
ζσιελψζεηο, ηα ξαθφξ θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηθαλήο αληνρήο θαη άξηζηεο 
θαηαζθεπήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο. Δπηζπκεηή επίζεο είλαη ε χπαξμε ζπζηήκαηνο αζθαιίζεσο ησλ ηξνρψλ γηα 
ηελ πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ θξέλσλ (απψιεηα αέξνο, θιπ), νπφηε θαη 
απηνκάησο ζα θξελάξεη ην φρεκα. Σν ρεηξφθξελν ζα είλαη κεραληθφ κε ππνβνήζεζε 
αέξα δηά πξνέληαζεο ειαηεξίνπ, επελεξγψληαο ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο, θαη ζα 
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αζθαιίδεη απφιπηα ην απηνθίλεην κε πιήξεο θνξηίν θαη κε θιίζε δξφκνπ ηνπιάρηζηνλ 
10% κε ζβεζηή κεραλή θαη ρσξίο ηαρχηεηα. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε χπαξμε 
βαιβηδφθξελνπ, ζπλδπαδφκελνπ κε ην κεραλφθξελν.  
Σν ξπκνπιθφ ζα δηαζέηεη κεραλφθξελν θαη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο 
ABS. Σν θχθισκα θξέλσλ θαζψο θαη ην ζχζηεκα ABS ζα ζπλεξγάδνληαη 
απνηειεζκαηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ησλ εκηξπκνπιθνχκελσλ. 
Δπηζπκεηή (θαη φρη επί πνηλή απνθιεηζκνχ) είλαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 
ASR (Anti-Slip Regulation). 
Οη αλαξηήζεηο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο κε ηζρπξέο ζνχζηεο γηα ηνλ εκπξφζζην άμνλα, σο θαη ηζρπξνχο θαη 
ηθαλνχο απνζβεζηήξεο θαη θαηάιιεινπο γηα αλψκαινπο δξφκνπο.   
Τπνρξεσηηθά νη αλαξηήζεηο ηνπ νπίζζηνπ άμνλα ζα είλαη πλεπκαηηθέο ή κε 
παξαβνιηθέο ζνχζηεο. 
Σν πιαίζην ηνπ ξπκνπιθνχ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, 
ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή 
ζηξέβισζε (αθφκα θαη γηα θνξηία ηνπ ζπξκνχ κεγαιχηεξα ηνπ κέγηζηνπ 
επηηξεπφκελνπ θαηά 20%). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ηέηνην ειάηησκα, ν 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο αληίξξεζε λα παξαιάβεη ην απηνθίλεην, λα 
πξνβεί ζε επηζηεκνληθά παξαδεθηή επηζθεπή ηνπ πιαηζίνπ (ή αλ απηφ είλαη 
αδχλαηνλ, λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην ή κέξνο απηνχ κε πεξηζζφηεξν εληζρπκέλεο 
θαηαζθεπήο) θαη λα ην παξαδψζεη κέζα ζε δχν εβδνκάδεο ην αξγφηεξν ζην Γήκν. 
Σν φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο θαη ζεκάλζεηο 
γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ απφ ιάζνο 
ρεηξηζκφ ηνπ ή απξφνπηε βιάβε, θαζψο επίζεο πξέπεη λα είλαη εμειηγκέλεο 
ηερλνινγίαο γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ άλεηε, αζθαιή θαη πγηεηλή ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο. Σέινο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαη αζέαηε ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην πηζαλέο εθηνμεχζεηο, 
δηαθπγή ζθφλεο, δηαθπγή νζκψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ θαη ζέα απνξξηκκάησλ ή 
κεραληζκψλ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα. 
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3.   ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
 
3.1  Πιαέζην 
Σν πιαίζην ηνπ εκηξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηζρπξφηαηεο 
θαηαζθεπήο, θαηάιιειν γηα κηθηφ θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 25.000 kgr θαη λα θέξεη έγθξηζε 
ηχπνπ ζε ηζρχ (πξηλ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή) ηεο αξκφδηαο θξαηηθήο ππεξεζίαο, 
κε βάζε ηελ Οδεγία 2007/46. 
Θα δηαζέηεη κε κνλά ή δηπιά ειαζηηθά αλά άμνλα ελψ ν πξψηνο άμνλαο απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ ξπκνπιθνχ ζα θέξεη ζχζηεκα αλχςσζεο (ηεκπέιεο) ην νπνίν ζα 
ειέγρεηαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ. 
Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα θσηεηλά ζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνλ ΚΟΚ (θψηα φγθνπ θιπ) κε ζχλδεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο κε απηφ ηνπ 
ξπκνπιθνχ (κε ηαρπζχλδεζκν). Σν πιαίζην, νη άμνλεο θαη νη ηξνρνί ζα είλαη 
θαηάιιεινη γηα ππεξθνξηψζεηο κέρξη θαη 20% ηνπ επηηξεπφκελνπ κηθηνχ θνξηίνπ. 
Θα δηαζέηεη αλεμάξηεην ζχζηεκα πέδεζεο κε δηζθφθξελα θαη ζχζηεκα ABS πνπ ζα 
ελεξγνπνηνχληαη ζε ζπγρξνληζκφ κε απηά ηνπ ξπκνπιθνχ θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 
πιήξε αθηλεηνπνίεζε ηνπ ζπξκνχ. Ζ ζχκπιεμε κε ην ξπκνπιθφ ζα γίλεηαη εχθνια ζε 
κηθξφ ρξφλν κέζσ πείξνπ έιμεο  θαη πιάθαο επηθάζεζεο. 
Θα δηαζέηεη δχν πνδαξηθά ζηήξημεο, εχθνιεο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ φηαλ απνζπκπιέθεηαη απφ ην ξπκνπιθφ. 
Σα πνδαξηθΪ ζα εέλαη πδξαπιηθΪ. 
ε θαηάιιειε ζέζε ζα θέξεη πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ. Σέινο, ζα ππάξρνπλ 
πξνζηαηεπηηθά κεηαιιηθά θάιππηξα γηα ηνπο ηξνρνχο ηνπ πιαηζίνπ καδί κε 
ειαζηηθνχο ιαζπσηήξεο θαη πξνζηαηεπηηθέο πιεπξηθέο κπάξεο. 
 
ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ 
Ζ ππεξθαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ : 
1. Σελ θηβσηάκαμα απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ καδί κε ηελ νπίζζηα ζχξα.  
2. Σνλ κεραληζκφ ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ. 
3. Σελ ζχξα θφξησζεο απνξξηκκάησλ. 
4. Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα. 
5. Βαθή 

 
3.2  ΚηβσηΪκαμα  
Ζ θηβσηάκαμα απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζα είλαη νξζνγσληθήο δηαηνκήο, 
ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 55 m3, ηδηαίηεξα εληζρπκέλεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, 
κεηαιιηθή εμνινθιήξνπ απφ ράιπβα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη θιεηζηή απφ φιεο ηηο 
πιεπξέο, εθηφο απφ ηνλ ρψξν ηεο νξνθήο πνπ κέλεη αλνηθηφο γηα ηελ ππνδνρή ησλ 
απνξξηκκάησλ. 
Σα ηνηρψκαηα θαη ην δάπεδν πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα 
ηχπνπ Hardox 450 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 6 mm. Δπηπιένλ ζα αλαθέξεηαη θαη ν ηχπνο 
ράιπβα γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο θηβσηάκαμαο. 
Ζ θαηαζθεπή γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα αληέρεη ζε θαηαπνλήζεηο αθφκε θαη 
αλ ε κέζε ππθλφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ αλέιζεη ζε 700 Kg/m3. 
Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη, ππνρξεσηηθά, λα απνηεινχληαη απφ πιήξεηο ξαθέο 
ζε νιφθιεξν ην κήθνο ησλ ζπλδεφκελσλ επηθαλεηψλ. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη 
απνιχησο ζηεγαλή ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε δηαθπγή πγξψλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο 
αξζξψζεηο ή απφ άιια ζεκεία. ηα ζεκεία επαθήο ηεο θηβσηάκαμαο κε ηελ νπίζζηα 
ζχξα ζα ππάξρεη εηδηθφ ειαζηηθφ παξέκβπζκα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ πγξψλ πνπ 
παξάγνληαη κεηά ηελ ζπκπίεζε. 
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Ζ νπέζζηα ζχξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηα ίδηα πιηθά ηεο θηβσηάκαμαο, ψζηε λα 
αληέρεη ζηηο ηδηαίηεξα πςειέο πηέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ ζπκπίεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ζην πέξαο ηεο πιεξψζεσο ηεο θηβσηάκαμαο. Σν ζρήκα ηεο ζα είλαη 
θαηάιιειν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ε ζπκπίεζε φζν θαη ε εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ζα θέξεη βνεζεηηθή ιεθάλε ζπγθέληξσζεο πγξψλ. Ζ ζηήξημε ηεο 
ζηελ θηβσηάκαμα ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα εληζρπκέλεο θαη αλζεθηηθέο αξζξψζεηο ελψ 
ην ίδην αλζεθηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν ηξφπνο αζθάιηζήο ηεο (κε δηπιφ 
άγθηζηξν) ζην θπξίσο ζψκα. Ζ κέζνδνο αζθάιηζεο θαη απαζθάιηζεο ηεο ζα γίλεηαη 
πδξαπιηθά θαη απηφκαηα, κε ηελ εληνιή θίλεζεο ηεο νπίζζηαο πφξηαο θαη κε έλα 
ρεηξηζκφ. Ζ νπίζζηα ζχξα ζα αλνίγεη θαη ζα θιείλεη πδξαπιηθά κε έκβνια δηπιήο 
ελέξγεηαο. 
ε ζέζε πνπ ζα θξίλεη ν θαηαζθεπαζηήο (θαη εθφζνλ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ΚΟΚ) ζα 
ηνπνζεηεζνχλ θιίκαθεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο απφ ην επάλσ κέξνο. 
Θα εθηηκεζεί ν εμνπιηζκφο ησλ απνξξηκκαηνδεθηψλ κε ζχζηεκα απφζκεζεο ην 
νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ζα δηαρέεη 
κε βεβηαζκέλε θπθινθνξία ζπζηαηηθά ηα νπνία ζα εμνπδεηεξψλνπλ ηηο δπζάξεζηεο 
νζκέο. Ζ δηάρπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζα γίλεηαη ζην ρψξν θφξησζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ. Γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο βαθηεξηδίσλ θαη κπθήησλ ηα ζπζηαηηθά 
απηά δελ πξέπεη λα είλαη πγξά. Ζ ζπζθεπή ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε εχθνια 
πξνζπειάζηκν ζεκείν έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεη θαηά ηελ εξγαζία αιιά θαη λα είλαη 
εχθνιε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ απφζκεζεο.  
 
3.3  Μεραληζκφο ζπκπέεζεο απνξξηκκΪησλ 
Ο κεραληζκφο ζπκπίεζεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη πιήξε 
εθκεηάιιεπζε φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, κε ζηαζεξφ βαζκφ ζπκπίεζεο γηα ηα 
απνξξίκκαηα ζε φιν ην κήθνο ηεο θηβσηάκαμαο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 
απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ ρξήζε μερσξηζηνχ θηλεηήξα θαη ρσξίο λα είλαη 
απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ ξπκνπιθνχ. Δπίζεο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη ε 
ζπκπίεζε λα ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαηά ηελ κεηαθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ 
πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο αλακνλήο ησλ πξνο εθθέλσζε 
απνξξηκκαηνθφξσλ. Ο ρεηξηζκφο ηνπ κεραληζκνχ ζπκπίεζεο πξέπεη λα δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηνπ θαη απηφκαηνπ θχθινπ ζπκπίεζεο. Ο ρεηξηζκφο ζα γίλεηαη κε 
πίλαθα ρεηξηζκνχ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο πιεπξέο ηεο θηβσηάκαμαο αιιά θαη κε 
θνξεηφ ρεηξηζηήξην γηα λα ππάξρεη επρέξεηα κεηαθίλεζεο ηνπ ρεηξηζηή ζε 
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο.  
Θα εθηηκεζνχλ ηδηαίηεξα νη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνη ρξφλνη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κεραληζκνχ (ρξφλνο θχθινπ ζπκπίεζεο, ρξφλνο εθθέλσζεο θιπ) θαζψο θαη ε κηθξή 
δηαδξνκή ηνπ εκβφινπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θχθινπ ζπκπίεζεο.  
Ζ εθθέλσζε ησλ απνξξηκκάησλ θα γίλεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πιάθαο ζπκπίεζεο 
(αθνχ πξψηα αλνίμεη πιήξσο ε νπίζζηα ζχξα) θαη ν ρεηξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα 
κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ αιιά θαη απφ ην θνξεηφ ρεηξηζηήξην. 
Δπίζεο ππνρξεσηηθά ζα ππάξρεη ρεηξηζηήξην θαη εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο γηα 
ηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ απφ ηνλ νδεγφ. 
   
3.4  Θχξα θφξησζεο απνξξηκκΪησλ 
ην εκπξφζζην ηκήκα ηεο νξνθήο ηεο θηβσηάκαμαο βξίζθεηαη ε ζπξίδα θφξησζεο 
ησλ απνξξηκκάησλ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 m θαη πιάηνπο ίζνπ κε ην εζσηεξηθφ 
πιάηνο ηεο θηβσηάκαμαο.  
Καηά ηελ κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ε ζπξίδα απηή ζα θιείλεη κε κεηαιιηθφ θάιπκκα 
πνπ ζα θηλείηαη κε πδξαπιηθφ ζχζηεκα.  
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3.5  Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ: 
 Απηφλνκν πεηξειαηνθηλεηήξα, ηζρχνο ηνπιΪρηζηνλ 40 ΖΡ, πδξφςπθην ή 

αεξφςπθην, ρακεινχ ζνξχβνπ. Ο ηχπνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα ζα 
είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θίλεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο θηβσηάκαμαο ελψ ζα 
είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην εκπξφζζην κέξνο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν. Θα 
εθηηκεζεί ηδηαίηεξα κεγάιε ρσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ (ππνρξεσηηθά φρη 
κηθξφηεξε ησλ 60lt). 

 Τδξαπιηθή αληιία θαηάιιειεο παξνρήο θαη πίεζεο ιεηηνπξγίαο. Θα εθηηκεζεί 
ηδηαίηεξα κεγάιε ρσξεηηθφηεηα δεμακελήο ειαίνπ.  

 χζηεκα βαιβίδσλ (ειεθηξνβαιβίδεο δηεχζπλζεο, αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα, 
βαιβίδα απνθνξηίζεσο θιπ). 

 Τδξαπιηθφ ηειεζθνπηθφ έκβνιν δηπιήο ελέξγεηαο γηα ηελ πιάθα ζπκπίεζεο. 
 Τδξαπιηθά έκβνια νπίζζηαο ζχξαο δηπιήο ελέξγεηαο θαη πξφβιεςε αζθαιηζηηθνχ 

κεραληζκνχ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηεο ζχξαο ζε αλνηθηή ζέζε. 
Όιεο νη ζσιελψζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηα πδξαπιηθά έκβνια 
δελ ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζ’ επαθή κε απνξξίκκαηα θαη ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε 
επειημία ειέγρνπ θαη ε πξφζβαζε θαηά ηελ επηζθεπή ηνπο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη φινο ν εμνπιηζκφο ζα είλαη απφιπηα ζπκβαηφο κε ηνλ ππάξρνληα  
αθφκε θαη ζην ειεθηξνινγηθφ θχθισκα πνπ ειέγρεη ηνλ ηεκπέιε, ηελ ππεξθαηαζθεπή 
θηι. 
ΣΫινο, ηα θηλεηΪ ζπζηάκαηα κεηαθφξησζεο δελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζεκεέν ην 
νπνέν ζα μεπεξλΪ ζε χςνο ηα 4,00 κΫηξα φηαλ απηΪ βξέζθνληαη ζε νξηδφληην 
επέπεδν. 
 
3.6  Βαθά 
Ζ ππεξθαηαζθεπέο ζα είλαη βακκέλεο ζε ρξψκαηα επηινγήο ηεο Α.Α. κε εηδηθφ 
αληηνμεηδσηηθφ ρξψκα (αζηάξη) ζε φια ηα κέξε ηνπο.  
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Α3.   ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
ΣΜΖΜΑ 2 

 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΟΓΚΧΓΧΝ & ΠΡΑΗΝΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

 
1. ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ 
 
1.1    ΓεληθΪ 
Ο θιαδνζξπκκαηηζηήο λα είλαη θαηλνχξηνο, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (φρη πέξαλ ησλ 
δχν εηψλ), ακεηαρείξηζηνο, έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία, ηζρπξήο θαηαζθεπήο, ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 
Θα είλαη ξπκνπιθνχκελνο θαη ζα εδξάδεηαη ζε ηξνρειάην πιαίζην βαξηάο θαηαζθεπήο, 
απφ ράιπβα πςειήο πνηφηεηαο κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία,  κε έλαλ (1) άμνλα θαη 
δχν (2) εληζρπκέλνπο ηξνρνχο.  
To ζχζηεκα ξπκνχιθεζεο λα δηαζέηεη θνηζαδφξν κε ζθαηξηθή εγθνπή γηα πείξν ή θαη 
κπίιηα γηα ρνχθηα. Να ππάξρεη πέδε αζθαιείαο πνπ αθηλεηνπνηεί ην ηξέειεξ, εάλ 
θαηά ηε θίλεζε απεκπιαθεί απφ ην ξπκνπιθφ φρεκα. Να ππάξρεη επίζεο πνδαξηθφ 
γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο φηαλ απηφ είλαη 
απνζπλδεκέλν απφ ην φρεκα έιμεο.  
Να δηαζέηεη θψηα θαη θξέλα ζχκθσλα κε ην ΚΟΚ θαη λα αλαπηχζζεη ηαρχηεηεο σο 
θαη 80 km/h. 
 
1.2  Κηλεηάξαο 
Ο θηλεηήξαο λα είλαη ηεηξάρξνλνο πεηξειαην-θηλεηήξαο, πδξφςπθηνο, ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 22 KW, κε ειεθηξνληθή αλάθιεμε θαη ειεθηξνληθφ εθθηλεηήξα (κίδα). 
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα δηαζέηεη ςπγείν ιαδηνχ θαη ε ιίπαλζε λα είλαη εμαλαγθαζκέλε 
κέζσ αληιίαο ιαδηνχ θαη θίιηξνπ ιαδηνχ. Να ππάξρεη επίζεο αλεκηζηήξαο ςχμεο 
κεγάιεο παξνρήο αέξα θαη ελαιιάθηεο ηνπιάρηζηνλ 20 Amp. 
 
1.3  χζηεκα ζξπκκαηηζκνχ 
Σν ζχζηεκα ζξπκκαηηζκνχ λα απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
πεξηζηξεθφκελνπο δίζθνπο βαξέσο ηχπνπ. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θνπήο θπηηθνχ 
πιηθνχ δηακέηξνπ σο θαη 210 mm. 
Να είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο απφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο, ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σα καραίξηα θνπήο πξέπεη λα 
είλαη εχθνια αιιάμηκα ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπο. Ζ πιάθα πάλσ ζηελ νπνία 
ιακβάλεη ρψξα ν ζξπκκαηηζκφο λα είλαη θαη απηή εχθνια αιιάμηκε ζε πεξίπησζε 
πνπ θζαξεί. 
Σν κέγεζνο ησλ παξαγφκελσλ ζξπκκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά κέζν φξν 8 mm. 
Σέινο, ε δπλακηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο ζε εμεξρφκελν ηεκαρηζκέλν πιηθφ πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 m3/h. 
 
1.4  χζηεκα ηξνθνδνζέαο 
Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ηνπ κεραλήκαηνο λα απνηειείηαη απφ κηα ρνάλε εηζφδνπ 
θιαδηψλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ, θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθά ραιπβδνειάζκαηα. 
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Δζσηεξηθά ηεο ρνάλεο λα ππάξρνπλ πεξηζηξεθφκελα ηχκπαλα – θχιηλδξνη 
ηξνθνδνζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θιαδηψλ απηφκαηα πξνο ην κεράλεκα θνπήο. 
Κάζε θχιηλδξνο ηξνθνδνζίαο λα δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ αλεμάξηεην πδξαπιηθφ κνηέξ. 
Σα κνηέξ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ κηα μερσξηζηή πδξαπιηθή αληιία θαη ε ηαρχηεηα 
πεξηζηξνθήο ηνπο λα ξπζκίδεηαη κε ζπλερή ηξφπν.  
 
1.5  ΥνΪλε εμφδνπ 
Γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ ζξπκκαηηδφκελνπ πιηθνχ είηε επί θνξηεγνχ νρήκαηνο είηε επί 
εδάθνπο, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο κεραληθά ξπζκηδφκελνο αγσγφο απφξξηςεο κε 
κεραληθά ξπζκηδφκελν θιαπέ ζηελ άθξε ηνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ 
κήθνπο εθηφμεπζεο ησλ ζξπκκάησλ. 
Ο αγσγφο απφξξηςεο λα είλαη πεξηζηξεθφκελνο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
ζχκπηπμεο ηνπ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο, λα θέξεη δηάηαμε 
αζθάιεηαο, ψζηε λα αζθαιίδεηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο. 
 
1.6  πζηάκαηα αζθαιεέαο 
Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο πξέπεη λα ππάξρεη πεξηκεηξηθά ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ρνάλεο, 
κπάξα ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαξξφθεζεο, ηνπ ζηακαηήκαηνο θαη ηεο 
αληίζηξνθεο θίλεζεο. 
Πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο θηλεηήξα, ψζηε αλ κεησζνχλ νη 
ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ή ηνπ ζπζηήκαηνο θνπήο (απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ή απφ 
ππεξηξνθνδφηεζε), λα ζηακαηάεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψζπνπ λα αλαθηεζνχλ νη 
επηζπκεηέο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο. 
Σέινο, πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ ρεηξηζηήξηα θαη φξγαλα ειέγρνπ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, δηαθφπηεο θιπ, ηα νπνία λα είλαη εξγνλνκηθά 
ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε ηα νπνία επηηπγράλνληαη 
φιεο νη επηκέξνπο θηλήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο. 
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2. ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΟΓΚΧΓΧΝ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  
 
2.1  ΓεληθΪ 
Ο ππφ πξνκήζεηα ηεκαρηζηήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ ζα είλαη 
ηειείσο θαηλνχξηνο, ακεηαρείξηζηνο, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (φρη πέξαλ ηνπ έηνπο).  
Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα (ηεκαρηζηήο) πξννξίδεηαη γηα ηνλ ηεκαρηζκφ νγθσδψλ 
αληηθεηκέλσλ/απνξξηκκάησλ, νηθηαθήο ή εκπνξηθήο – βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, 
φπσο: ζηξψκαηα, θαιψδηα, κεηαιιηθά ή πιαζηηθά βαξέιηα, μχιν ζε δηάθνξεο κνξθέο 
φπσο παιέηεο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ βίδεο, ηζέξθηα θιπ, πξντφληα θιαδέκαηνο 
δηαθφξσλ δέληξσλ, πιηθά ζπζθεπαζίαο, έπηπια, ληνπιάπηα θιπ, κεηαιιηθά 
απνξξίκκαηα, πξνθίι θαη  ηεκάρηα αινπκηλίνπ, ειαζηηθά παιαηψλ νρεκάησλ, 
παινπίλαθεο, ζηξαληδαξηζηά ζίδεξα θαη ιακαξίλεο γεληθφηεξα, πιαζηηθά δηαθφξσλ 
ηχπσλ, αδξαλή, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 
Σν ρξψκα θαζψο θαη νη επηγξαθέο ηνπ ηεκαρηζηή ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν Νάνπζαο. 
Ο ηεκαρηζηήο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο (απξφζβιεηνο) απφ μέλα ζψκαηα 
πνπ ηπρφλ ζα βξίζθνληαη κέζα ζην πξνο ηεκαρηζκφ πιηθφ (π.ρ. ζηα θιαξηά), φπσο 
κεγάια ζίδεξα, θνκκάηηα κπεηφλ ή άιια αδξαλή πιηθά θιπ., ην ζχζηεκα ηεκαρηζκνχ 
λα κελ θαηαζηξέθεηαη απφ απηά θαη λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε απνκάθξπλζή 
ηνπο κέζα απφ ην κεράλεκα, ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ εμέιζνπλ κφλα ηνπο 
ηεκαρηζκέλα ή αηεκάρηζηα (φξνο νπζηψδεο θαη απαξάβαηνο). 
Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ηεκαρηζηή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15 ηφλσλ/ψξα ζε 
νγθψδε αληηθείκελα θαη 30 ηφλσλ/ψξα ζε νηθηαθά απνξξίκκαηα. 
Όιεο νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα  έρεη 
ππνζηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο επεμεξγαζίεο θαη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 
δηάβξσζε απφ άξηζηεο πνηφηεηαο αληηζθσξηαθέο επηζηξψζεηο θαη ρξψκα ζε δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο. 
 
2.2  Πιαέζην εγθαηΪζηαζεο  
Σν κεράλεκα ζα είλαη θεξφκελν επί  εληζρπκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 
απφ φρεκα κε γάληδν. Σν κέγηζην κηθηφ θνξηίν ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 
ηέηνην, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ ην φρεκα κε γάληδν πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ επφκελε ελφηεηα δηαζέηνληαο ηελ απαηηνχκελε άδεηα θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε 
ηνλ ΚΟΚ. 
 
2.3  χζηεκα ηξνθνδνζέαο 
Ζ ρνάλε ηξνθνδνζίαο ζα είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαη ζα έρεη ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, ρσξεηηθφηεηα θαη θιίζε (ε νπνία κπνξεί λα είλαη κεηαβιεηή 
κε πδξαπιηθή αλχςσζε) ψζηε λα είλαη εθηθηή θαη απξφζθνπηε ε ηξνθνδνζία κε ηα 
νγθψδε αληηθείκελα θαη ινηπά απνξξίκκαηα ρσξίο απηά λα δηαζπείξνληαη πεξηκεηξηθά 
απφ ππεξρείιηζε  αθεηέξνπ ηα απνξξίκκαηα λα νδεγνχληαη ζηελ ηξάπεδα θνπήο 
ρσξίο λα κπινθάξνπλ ζηα ηνηρψκαηα ηεο ρνάλεο ή ζην ζχζηεκα θνπήο.  
Σν χςνο θφξησζεο ζα είλαη πεξί ηα 3.000 mm, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θφξησζε 
ησλ αληηθεηκέλσλ απφ θνηλφ θνξησηή. 
Ζ θαηαζθεπή ηεο ρνάλεο ζα είλαη ζηηβαξή απφ ιακαξίλα θαη δνθνχο απφ βειηησκέλν 
ράιπβα πςειήο αληνρήο, θαηάιιεινπ πάρνπο, ψζηε λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 
αληνρή ζε ζξαχζε θαη ηξηβή, ιφγσ ησλ ζθιεξψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 
Δπηζπκεηή είλαη ε εγθαηάζηαζε πιεπξηθψλ παξαπέησλ, αλαθιηλφκελσλ, κε 
πδξαπιηθά αλνηγφκελα ηνηρψκαηα, γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ 
ηξνθνδνζίαο. 
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2.4  ΣξΪπεδα θνπάο 
Θα είλαη βαξηάο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ψζηε λα αληέρεη ζηηο βαξηέο θαηαπνλήζεηο 
πνπ εθ θχζεσο ζα δέρεηαη θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε αθακςία. Σν ζχζηεκα 
θνπήο ζα απνηειείηαη απφ έλαλ ή δχν πεξηζηξεθφκελνπο άμνλεο αξγήο πεξηζηξνθήο 
έσο 40 ζ.α.ι., πάλσ ζηνπο νπνίνπο εδξάδνληαη είηε κε κφληκε (ζπγθνιιεηή) είηε κε 
ιπφκελε (θνριησηή) ζχλδεζε θαη ζε θαηάιιειε δηάηαμε ηα θνπηηθά κέζα - καραίξηα. 
ηελ πεξίπησζε ηνπ ελφο άμνλα ζα ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζηαζεξά θνπηηθά κέζα κε 
ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ηα πεξηζηξεθφκελα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε δηεξγαζία ηεο θνπήο, ηεκαρηζκνχ, ζξαχζεο θαη γεληθά 
θαηαζηξνθήο ησλ εηζεξρνκέλσλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ. ηελ πεξίπησζε δχν 
πεξηζηξεθφκελσλ αμφλσλ ηφηε απηνί ζα θηλνχληαη ζπγρξνληζκέλα θαη επί ηνπ 
ηχκπαλνπ ηνπο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε θαηάιιειε δηάηαμε ηα θνπηηθά κέζα. Λφγσ 
ηεο δηαξθνχο θαηαπφλεζεο ησλ θνπηηθψλ κέζσλ απηά ζα πξέπεη είλαη θαηάιιεια 
ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο ψζηε λα έρνπλ 
κεγάιε δηάξθεηα δσήο. 
Ζ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ή επηδηφξζσζεο ησλ θνπηηθψλ κέζσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη ην δπλαηφλ επθνιφηεξε. Οη δηαζηάζεηο ηνπ άμνλα ή αμφλσλ θαη ε έδξαζή ηνπο 
επί ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη θαηάιιειεο ψζηε αθελφο λα πξνζδίδνπλ ηελ απαηηνχκελε 
ζηηβαξφηεηα θαη αληνρή ζηνλ/νπο άμνλεο ζε ζρέζε θαη κε ηηο βαξηέο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε  δπλακηθφηεηα, κε 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη απνθπγή εκπινθψλ θαη εκθξάμεσλ. Γηα ηελ πεξίπησζε 
πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πιηθψλ απηέο δελ είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ εληειψο, 
ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε χπαξμε ζρεδηαζκνχ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 
απεκπινθήο θαη απφθξαμεο ησλ αμφλσλ (απηφκαηε δηαθνπή, αληίζηξνθε θίλεζε 
αμφλσλ, απηφκαηε απνβνιή, θιπ). 
Ο ζρεδηαζκφο ηεο ηξάπεδαο θνπήο ζα είλαη ηέηνηνο  πνπ ζα επηηξέπεη ζηελ άκκν, ζην 
ρψκα, ζηα ραιίθηα θαη ζηα κηθξά κεηαιιηθά ζξαχζκαηα λα πέθηνπλ άκεζα ρσξίο λα 
πξνμελνχλ δεκηά ζηα καραίξηα θνπήο. Δπίζεο ζα ζπλεηζθέξεη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηεκαρηζκέλσλ πιηθψλ λα έρεη κέγεζνο πνπ λα κελ 
μεπεξλάεη ηα 360 mm πεξίπνπ. 
Ο ηεκαρηζηήο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ ζα πξνιακβάλεη ηελ θαηαζηξνθή, 
ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη φηη αλ ε ηξάπεδα θνπήο ηξνθνδνηεζεί κε θάπνην πιηθφ πνπ 
είλαη αδχλαηνλ λα ηεκαρηζηεί ηφηε ν ηεκαρηζηήο ζα απνβάιεη απηφκαηα ην πιηθφ ή ζα 
θάλεη αληίζηξνθε θίλεζε γηα λα ην μεκπινθάξεη. 
Σν ζχζηεκα θνπήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη εχθνιε θαη αζθαιή πξφζβαζε ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ γηα ηελ επνπηεία, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ. 
Γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ (κείσζε ζθφλεο θαη 
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ ηεκαρηζκφ), αιιά θαη γηα 
κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αλαθιέμεσλ (απφ ζπηλζήξεο ιφγσ ηξηβήο κεηάιισλ ή ιφγσ 
πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, θξπθά θαηφκελσλ πιηθψλ, θιπ.), ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε 
χπαξμε εξγνζηαζηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαβξνρήο – ςεθαζκνχ λεξνχ, πεξηκεηξηθά ηεο 
ρνάλεο ηξνθνδνζίαο θαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεκαρηζκνχ. 
Τπνρξεσηηθά ην κεράλεκα ζα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθφ πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο (ζα 
εθηηκεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπο ελφο πξνγξάκκαηα).  
 
2.5  ΜνλΪδα Κέλεζεο 
Ζ θίλεζε ζηνπο άμνλεο θνπήο ζα δίδεηαη απφ πδξφςπθην, πεηξειαηνθηλεηήξα, ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 150 KW θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EU Stage 3A θαη 
πάληα  απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Νεφηεξεο αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο, πξνο ηελ 
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θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκσλ, ζα 
εθηηκεζνχλ ηδηαηηέξσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. 
Θα ιηπαίλεηαη ππφ πίεζε, ελψ ιφγσ ηνπ δχζθνινπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ε δηάηαμε 
ησλ θίιηξσλ αέξνο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ζπλερή παξνπζία 
ζθφλεο θαη αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ θαη ζα ππάξρεη φξγαλν έλδεημεο γηα 
ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ. Δπίζεο επηζπκεηφ είλαη λα διαθέηει αςηόμαηο 

ζύζηημα καθαπιζμού ηος ψςγείος ψύξηρ (νεπού) από ηην ζκόνη, ζωμαηίδια κλπ. 
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο  ζα ηξνθνδνηείηαη απφ δεμακελή (ή δεμακελέο) θαπζίκνπ κε 
ηάπα αζθαιείαο, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300 ιίηξσλ ψζηε λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή 
απηνλνκία. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν 
νη ζηξνθέο ηνπ ηπκπάλνπ φζν θαη ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα πέθηνπλ απηφκαηα ζην 
ξειαληί φηαλ αληρλεπζεί έιιεηςε θνξηίνπ ζην ζχζηεκα θνπήο. 
Ο ηεκαρηζηήο  πξέπεη λα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλνο κε απηφκαην ή θεληξηθφ ζχζηεκα 
ιίπαλζεο.  
Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνλ/νπο άμνλεο ζα γίλεηαη κέζσ 
κεραληθνχ ή πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζρεδίαζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ζα 
εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε, κε νκαιφ ηξφπν θαη αζθαιή κεηαθνξά ηεο ξνπήο, 
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ δπζκελνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (αλνκνηνγέλεηα 
πιηθψλ θαη δπλάκεσλ ζξαχζεο θιπ). 
Ο ηεκαρηζηήο ζα ειέγρεηαη απφ έλα PLC (Πξνγξακκαηηδφκελν Λνγηθφ Διεγθηή). 
Μφιηο ν ηεκαρηζηήο ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία, ηα πάληα ζα γίλνληαη απηφκαηα. Οη 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο 
παξαθνινχζεζεο κε ζπλαγεξκφ γηα ηνπο άμνλεο, ηηο θάησ κεηαθνξηθέο ηαηλίεο, ην 
ιάδη ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ (πίεζε, πςειή/ ρακειή ζεξκνθξαζία θαη ζηάζκε 
ζην ξεδεξβνπάξ), ηνλ θεληξηθφ ιηπαληήξα, θιπ. Θα ειέγρεη επίζεο ηελ απηφκαηε 
δηαθνπή ηνπ κεραλήκαηνο γηα ιφγνπο αζθαιείαο φηαλ ππεξβαίλνληαη νη ηηκέο ζε 
θξίζηκεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
Απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ν νπνίνο ζα απνηειεί ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ειέγρνπ, 
φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηεκαρηζηή ζα ειέγρνληαη κεραληθά (κε ην ρέξη) ή κε 
ηειερεηξηζηήξην. Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο γηα 
ηνπο παξαπάλσ ζπλαγεξκνχο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε 
απφδνζε γηα θάζε ηχπν απνξξηκκάησλ. 
Ο ηεκαρηζηήο νγθσδψλ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα λα 
θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα πιεξεί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 
πξφιεςε αηπρεκάησλ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα δηαζέηεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 
κεραληζκνχο θαη ζεκάλζεηο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ ή απξφνπηε βιάβε θαζψο 
επίζεο πξέπεη λα είλαη εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ άλεηε, αζθαιή 
θαη πγηεηλή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
 
2.6  χζηεκα απφξξηςεο ηνπ ηεκαρηζκΫλνπ πιηθνχ  
Κάησζελ ηνπ ζπζηήκαηνο θνπήο ζα ππάξρεη νξηδφληηνο κεηαθνξηθφο ηκάληαο κε 
κήθνο αληίζηνηρν ηνπ ηπκπάλνπ, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη ην πιηθφ ζηνλ θεθιηκέλν 
ηκάληα απφξξηςεο.  
Ζ εμαγσγή ηνπ ηεκαρηζκέλνπ πξντφληνο ζα γίλεηαη κε ειαζηηθή κεηαθνξηθή ηαηλία 
ηθαλνχ πιάηνπο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δπλακηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ε νπνία 
ζα κεηαθέξεη ην πξντφλ είηε ζε νρήκαηα είηε ζε αλνηρηά containers είηε ζε θνξηεγφ 
φρεκα είηε ζην έδαθνο. Σν χςνο εθθφξησζεο ηεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο πξέπεη λα 
είλαη ξπζκηδφκελν, κε κέγηζην ηνπιάρηζηνλ 3.000 mm. Ζ κεηαθνξηθά ηαηλία είλαη 
επηζπκεηφ λα δηαζέηεη αλαδηπινχκελα κεηαιιηθά ηνηρψκαηα, ψζηε ην απνξξηπηφκελν 
πιηθφ λα κελ πέθηεη εθαηέξσζελ ηεο ηαηλίαο. 
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Τπνρξεσηηθά ε κεηαθνξηθή ηαηλία ζα πξέπεη λα αλαδηπιψλεηαη κε πδξαπιηθφ 
κεραληζκφ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κεραλήκαηνο.  
 
2.8  ΜνλΪδα Γηαρσξηζκνχ (καγλάηεο)  
Ζ κνλάδα δηαρσξηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ εθηξνπή ησλ 
ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηέπεηηα γηα 
αλαθχθισζε. Ο καγλήηεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ έμνδν απφ ηνλ θπξίσο 
ηεκαρηζηή, επάλσ απφ ηελ κεηαθνξηθή ηαηλία θαη ζα είλαη ξπζκηδφκελνπ χςνπο, ψζηε 
ν δηαρσξηζκφο λα γίλεηαη απεπζείαο ζηα ηεκαρηζκέλα απνξξίκκαηα. Ο καγλήηεο ζα 
πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνξξίπηεη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα δεμηά ή 
αξηζηεξά ηεο ηαηλίαο, κε θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο θνξάο ηεο ειαζηηθήο ηαηλίαο πνπ ηνλ 
πεξηβάιιεη, θαη αλαδίπισζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ παξαπεηηνχ. Ζ απφζηαζε 
ηνπ καγλήηε απφ ηελ ηαηλία ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη πδξαπιηθά, ψζηε αθελφο κελ λα 
απμνκεηψλεηαη ε καγλεηηθή έληαζε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, αθεηέξνπ δε λα 
απνθεχγνληαη κπινθαξίζκαηα απφ ηπρφλ κεγάιεο ζπζζσξεχζεηο κεηάιισλ. 
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3. ΟΥΖΜΑ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΣΔΜΑΥΗΣΖ 
 
3.1    ΓεληθΪ 
Σν φρεκα κεηαθνξάο ηνπ ηεκαρηζηή πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαηλνχξγην, ηειείσο 
πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, πξφζθαηεο εηδηθά ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, απφ ηα ηειεπηαία 
κνληέια ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο.  
Θα είλαη βαξέσο ηχπνπ, απνιχησο ζπκβαηφ θαη θαηάιιειν ηερληθά γηα ηε κεηαθνξά 
ηνπ ηεκαρηζηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ζα απνηειείηαη απφ 
απηνθίλεην πιαίζην θαη ππεξθαηαζθεπή αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ηχπνπ γάληδνπ 
(HOOK LIFT)  γηα ηελ κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ηνπ ιεηνηεκαρηζηή.  
Σν ζπλνιηθφ κηθηφ θνξηίν ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 26 tn. 
 
3.2 Κηλεηάξαο 
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο ηχπνπ DIESEL ηεηξάρξνλνο, 
ηνπιάρηζηνλ εμαθχιηλδξνο, πδξφςπθηνο, ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 
ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο. Πξέπεη λα είλαη αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ ΔURO V θαη πάληα  
απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Νεφηεξεο αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκσλ, ζα εθηηκεζνχλ 
ηδηαηηέξσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ νρήκαηνο κε ηηο 
πιένλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ξχπσλ EEV ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. Ζ ηππνδχλακε 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 420 ΖΡ ελψ ε κέγηζηε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 2.000 Nm. 
Αθφκα, πξέπεη λα έρεη ζχζηεκα απεπζείαο έθρπζεο, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο 
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο.  
Πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππεξπιήξσζεο turbo θαη ελδηάκεζεο ςχμεο intercooler 
θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν θαη 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζα αμηνινγεζεί αληίζηνηρα. Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο 
πεξηγξαθή θαη λα αλαθεξζνχλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηλεηήξα θαη ηα επηπιένλ 
ζπζηήκαηα. 
Σν ρσλί δηαθνξηθνχ πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο ψζηε λα 
απνθιεηζζεί ε πεξίπησζε απνθφιιεζήο ηνπ απφ ηα πιαθάθηα ζηήξημήο ηνπ, θαζψο 
θαη ηεο ζηξέβισζήο ηνπ ζην ζεκείν ζηήξημεο ησλ ηξνρψλ. Απαξαίηεηε είλαη ε 
πξνζθφκηζε δηαγξακκάησλ ξνπψλ θαη ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα. Θεσξείηαη ζεκαληηθφ 
πξνζφλ ε ξνπή ζηξέςεο ηνπο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε ζηηο ρακειφηεξεο 
δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα παξακέλεη επίπεδε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ 
εχξνο ησλ ζηξνθψλ. 
Θα ιηπαίλεηαη ππφ πίεζε, ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε δηπιφ θίιηξν αέξνο, ε δηάηαμε 
ησλ θίιηξσλ αέξνο λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ζπλερή παξνπζία 
ζθφλεο θαη αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, θαζψο 
θαη λα ππάξρεη φξγαλν έλδεημεο γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ. Ζ 
έμνδνο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη πξνο ηα άλσ, κε ζσιήλα 
εμάηκηζεο κνλσκέλε. 
 
3.3 ΘΪιακνο Οδάγεζεο 
Σν βνιάλ νδήγεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ απηνθηλήηνπ, λα έρεη 
απαξαίηεηα ζχζηεκα νδήγεζεο πδξαπιηθφ (κε ππνβνήζεζε) θαη λα παξέρεη 
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαζ’ χςνο. 
Ο ζάιακνο νδήγεζεο πξέπεη λα είλαη ηειείσο πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, θιεηζηφο, 
κεηαιιηθφο κε παλνξακηθνχο αλεκνζψξαθεο, θαηά πξνηίκεζε ειεθηξηθά 
αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ κε πδξαπιηθή ππφβαζε θαζψο θαη εηδηθήο γηα νρήκαηα εηδηθψλ 
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ρξήζεσλ θαηαζθεπήο. Πξέπεη λα θέξεη θάζηζκα νδεγνχ αεξφζνπζην ξπζκηδφκελνπ 
ηχπνπ θαη θάζηζκα γηα δχν (2) ζπλνδεγνχο, ηακπιφ κε ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ 
θαη θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ θξχζηαιιν αζθαιείαο ηχπνπ SECURIT ή 
TRIPLEX, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ειεθηξηθνχο 
παινθαζαξηζηήξεο, δχν αλεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ 
πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ κε αλαλέσζε αέξα, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, 
ξεπκαηνδφηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεκα ελφο 
ζαιάκνπ νδήγεζεο ζχγρξνλνπ απηνθηλήηνπ. Θα θέξεη επίζεο ππνρξεσηηθά ξάδην-cd. 
Ζ θακπίλα ζα πεξηέρεη θαη παξνρή αέξα κε ζπηξάι θαη πηζηφιη γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
ηεο. ηελ νξνθή ηνπ νπξαλνχ ζα θέξεη θάξν γηα αζθαιή ζήκαλζε ηνπ ζπξκνχ. 
Δπίζεο ζα θέξεη ερεηηθφ ζήκα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ρξήζε ηεο φπηζζελ 
πνξείαο. ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηάζηαζε παξνρήο 
ξεχκαηνο 12 V θαη 24 V. Θα παξαδνζνχλ επίζεο πιαζηηθά παηάθηα γηα ην πάησκα 
ηεο θακπίλαο θαη δχν θσζθνξνχρα γηιέθα. 
Δπηζπκεηφ είλαη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε θάκεξα νπηζζνπνξείαο (αζχξκαηε ή 
ελζχξκαηε). 
 
3.4 ΔιαζηηθΪ 
Σν πιαίζην πξέπεη λα θέξεη πιήξεηο ηξνρνχο, κε ειαζηηθά επίζσηξα αεξνζηεγή. Σα 
ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη θαηαζθεπαζκέλα ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο. Θα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εθηφο 
ησλ θπξίσο ειαζηηθψλ θαη ν εθεδξηθφο ηξνρφο. 
 
3.5 χζηεκα ΜεηΪδνζεο ηεο Κέλεζεο 
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ : 

I. Κηβψηην ηαρπηήησλ πνπ πξέπεη λα είλαη κε ηνπιάρηζηνλ ελλέα βαζκίδεο 
εκπξνζζνπνξείαο θαη ηνπιάρηζηνλ κία βαζκίδα νπηζζνπνξείαο. Βνεζεηηθή 
ηαρχηεηα είλαη επηζπκεηή. 

II. πκπιέθηε πνπ πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο μεξνχ ηχπνπ, πδξαπιηθήο 
ιεηηνπξγίαο ή άιινπ πην εμειηγκέλνπ ηχπνπ αληαπνθξηλφκελνο απφιπηα πξνο ηηο 
αληίμνεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

III. Γχν δηαθνξηθά εκηαμφληα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαηζίσλ, 
απνθιεηφκελεο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο απνκηκήζεσλ, ηζρπξήο θαη δνθηκαζκέλεο 
θαηαζθεπήο ψζηε λα εγγπψληαη ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ, 
θαηάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ην θηβψηην ηαρπηήησλ γηα αλάβαζε κε πιήξεο 
θνξηίν ζπξκνχ ζε θιίζε δξφκνπ 15% θαη γηα κέγηζηε ηαρχηεηα πνξείαο 80 
ρικ./ψξα. 

IV. χζηεκα πδξαπιηθνχ επηβξαδπληή (intarder) ή παξφκνηνπ ηχπνπ. 
 
3.6 χζηεκα θπιέζεσο - Άμνλεο 
Οη ηξνρνί θαη νη άμνλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ην κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν. Σν 
κεηαμφλην ζα είλαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ γηα λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 
επειημία. 
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη ηζρπξφ θαη αζθαινχο θαηαζθεπήο γηα κηα θαλνληθή θαη 
αζθαιή πέδεζε ηνπο νρήκαηνο ππφ νπνηεζδήπνηε δπζκελείο ζπλζήθεο. Σν φρεκα 
ζα δηαζέηεη δηζθφθξελα ή ηακπνχξα ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο, ή ζπλδπαζκφ 
δηζθφθξελα εκπξφο θαη ηακπνχξα ζηνπο πίζσ ηξνρνχο. Σα θξέλα ζα 
ελεξγνπνηνχληαη κε δηπιφ ζχζηεκα θαη ζα έρνπλ ππνβνήζεζε (SERVO). Οη 
ζσιελψζεηο, ηα ξαθφξ θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηθαλήο αληνρήο θαη άξηζηεο 
θαηαζθεπήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο. Δπηζπκεηή επίζεο είλαη ε χπαξμε ζπζηήκαηνο αζθαιίζεσο ησλ ηξνρψλ γηα 
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ηελ πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ θξέλσλ (απψιεηα αέξνο, θιπ), νπφηε θαη 
απηνκάησο ζα θξελάξεη ην φρεκα. Σν ρεηξφθξελν ζα είλαη κεραληθφ κε ππνβνήζεζε 
αέξα δηά πξνέληαζεο ειαηεξίνπ, επελεξγψληαο ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο, θαη ζα 
αζθαιίδεη απφιπηα ην απηνθίλεην κε πιήξεο θνξηίν θαη κε θιίζε δξφκνπ ηνπιάρηζηνλ 
10% κε ζβεζηή κεραλή θαη ρσξίο ηαρχηεηα. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε χπαξμε 
βαιβηδφθξελνπ, ζπλδπαδφκελνπ κε ην κεραλφθξελν.  
Σν φρεκα ζα δηαζέηεη κεραλφθξελν θαη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS. 
Δπηζπκεηή (θαη φρη επί πνηλή απνθιεηζκνχ) είλαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ASR 
(Anti-Slip Regulation). 
Οη αλαξηήζεηο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 
κε ηζρπξέο ζνχζηεο γηα ηνλ εκπξφζζην άμνλα, σο θαη ηζρπξνχο θαη ηθαλνχο 
απνζβεζηήξεο θαη θαηάιιεινπο γηα αλψκαινπο δξφκνπο. Τπνρξεσηηθά νη 
αλαξηήζεηο ηνπ νπίζζηνπ άμνλα ζα είλαη πλεπκαηηθέο ή κε παξαβνιηθέο ζνχζηεο. 
Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, 
ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή 
ζηξέβισζε (αθφκα θαη γηα θνξηία ηνπ ζπξκνχ κεγαιχηεξα ηνπ κέγηζηνπ 
επηηξεπφκελνπ θαηά 20%). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ηέηνην ειάηησκα, ν 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο αληίξξεζε λα παξαιάβεη ην απηνθίλεην, λα 
πξνβεί ζε επηζηεκνληθά παξαδεθηή επηζθεπή ηνπ πιαηζίνπ (ή αλ απηφ είλαη 
αδχλαηνλ, λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην ή κέξνο απηνχ κε πεξηζζφηεξν εληζρπκέλεο 
θαηαζθεπήο) θαη λα ην παξαδψζεη κέζα ζε δχν εβδνκάδεο ην αξγφηεξν ζην Γήκν. 
Σν φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο θαη ζεκάλζεηο 
γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ απφ ιάζνο 
ρεηξηζκφ ηνπ ή απξφνπηε βιάβε, θαζψο επίζεο πξέπεη λα είλαη εμειηγκέλεο 
ηερλνινγίαο γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ άλεηε, αζθαιή θαη πγηεηλή ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο.  
Σν απηνθίλεην ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά 
ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο. 
Σν πιαίζην ζα είλαη βαξηάο θαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο θαη κε ηζρπξφ ζχζηεκα 
αλάξηεζεο. Σν χςνο ηνπ πιαηζίνπ (άλσ κέξνο ησλ δηακήθσλ δνθψλ) πξέπεη λα είλαη 
ην ειάρηζην δπλαηφ θαη επηπιένλ θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξφ θαηά ηελ θφξησζε ηνπ 
νρήκαηνο.  
 

3.7 Αλπςσηηθφο κεραληζκφο γΪληδνπ 
Ο πδξαπιηθφο αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη  ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη ζα εγγπάηαη 
ηελ αζθαιή θφξησζε κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ηνπ ιεηνηεκαρηζηή. Ο αλπςσηηθφο 
κεραληζκφο ζα είλαη ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηνλ ιεηνηεκαρηζηή. 
H αλπςσηηθή ηνπ ηθαλφηεηα απφ ην δάπεδν θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ηφλνπο κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην κηθηφ θνξηίνπ ηνπ 
κεραλήκαηνο ηεκαρηζηή πνπ πξνζθέξεηαη, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
πξνεγνχκελεο ελφηεηαο.  
Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλχςσζεο ηνπ ηεκαρηζηή απφ ην έδαθνο θαη ηελ ηνπνζέηεζή 
ηνπ επί ηνπ θνξηεγνχ.   
Ο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ηαρπζπλδέζκσλ πνπ ζα ζπλδένληαη θαη ζα 
απνζπλδένληαη κε ηνλ ηεκαρηζηή γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ. 
Ζ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνχ ζα απνηειείηαη απφ ζηαζεξφ πιαίζην 
ζηηβαξήο θαηαζθεπήο απφ κνξθνζίδεξν θαη ξάνπια νιηζζήζεσο-νδεγήζεσο ηνπ 
ηεκαρηζηή, θαη εηδηθψλ ππνδνρψλ ζε φιν ην κήθνο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ έδξαζή ηνπο.  
Δπί ηνπ πιαηζίνπ ζα πξνζαξκφδεηαη εηδηθφ άγθηζηξν κε κνρινβξαρίνλα αλχςσζεο 
ηνπ ηεκαρηζηή. 
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ην πίζσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ζα ππάξρεη εηδηθφ ξάνπιν αληηζηήξημεο ην νπνίν ζα 
ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ παξαιαβή θνξησκέλνπ θάδνπ απφ ην έδαθνο πξνο 
απνθπγή αλχςσζεο νιφθιεξνπ ηνπ νρήκαηνο. 
Ο θχιηλδξνο (ξάνπιν) ζηαζεξνπνίεζεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην πίζσ κέξνο ηνπ 
νρήκαηνο θαη ζα ηίζεηαη ζε θίλεζε κέζσ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε-εθθέλσζε ηνπ ηεκαρηζηή, 
ζα επηηπγράλνληαη κέζσ πδξαπιηθνχ ειαηνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο.  
Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλχςσζεο ηνπ ηεκαρηζηή ζα  γίλεηαη απφ ηνλ ζάιακν 
νδήγεζεο κέζσ εηδηθνχ ρεηξηζηεξίνπ. Θα ππάξρεη επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 
ησλ θηλήζεσλ θαηεπζείαλ απφ ην πδξαπιηθφ ρεηξηζηήξην εμσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ 
νδήγεζεο.  
Αθφκε, εηδηθή δηάηαμε ζηνλ απηνκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα επηηξέπεη ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη απαζθαιηζζεί ν 
ηεκαρηζηήο  (ρξεζηκνπνίεζε αγθίζηξσλ αζθαιείαο).  
Όιεο νη θηλήζεηο θαη ρεηξηζκνί ζα ειέγρνληαη κέζσ PLC θαη επαγσγηθψλ δηαθνπηψλ 
ζέζεσλ γηα ηελ παξεκπφδηζε εζθαικέλσλ ρεηξηζκψλ. 
Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα  εθηειεί ηηο παξαθάησ θηλήζεηο :  
- ηήξημε πνδαξηθνχ  
- Φφξησζε ηεκαρηζηή ζην φρεκα. 
- Μεηαθίλεζε – έιμε ηνπ ηεκαρηζηή θαη αζθάιηζε  

Όιεο νη θηλήζεηο ζα γίλνληαη κε πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο δηπιήο ελέξγεηαο. Ζ  
πδξαπιηθή πίεζε θαη ξνή ζα παξέρεηαη απφ αληιία πςειήο πίεζεο ιαδηνχ 
εγθαηεζηεκέλεο επί ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο (P.T.O.).   
Σα βαζηθά εμαξηήκαηα ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλνπλ: 
- Διαηνδνρείν κε θίιηξν επηζηξνθήο θαη ηάπα πιήξσζεο θαη αλαπλνήο θαη 

δηαθνξηθφ δείθηε θίιηξνπ επηζηξνθψλ. 
- Δκβνινθφξα αληιία πίεζεο. 
- Τδξαπιηθφ ρεηξηζηήξην. 
- Γχν πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο γηα ηελ αλχςσζε ηνπ βξαρίνλα. Δπί ησλ θπιίλδξσλ 

ζα ππάξρεη δηπιή ξπζκηδφκελε βαιβίδα ζπγθξάηεζεο θνξηίνπ. 
- Τδξαπιηθφ θχιηλδξν νξηδφληηαο θίλεζεο κε αληεπίζηξνθε βαιβίδα πδξαπιηθνχ 

θιεηδψκαηνο θαη ξπζκηζηή πίεζεο. 
- Τδξαπιηθφ θχιηλδξν αζθάιεηαο (άγθηζηξα) κε αληεπίζηξνθε βαιβίδα πδξαπιηθνχ 

θιεηδψκαηνο. 
 
Θα θαηαηεζνχλ  δηαγξάκκαηα θφξηηζεο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ (θνξηίνπ ζε 
ζπλάξηεζε κε ην χςνο θφξησζεο) θαη κέγηζηεο γσλίαο θφξησζεο ζε ζπλάξηεζε κε 
ην κήθνο ηνπ ηεκαρηζηή 
Δμσηεξηθά ην φρεκα ζα είλαη ρξσκαηηζκέλν ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο κεηά απφ 
αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ θαη ζε απφρξσζε πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξηζζνχλ νκνίσο 
απφ ηελ Τπεξεζία κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε εχινγν ρξφλν. 
Θα αλαθεξζεί θάζε ηπρφλ πθηζηάκελε εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ αζθάιεηα ρεηξηζκνχ θαη 
ιεηηνπξγίαο, φπσο θαη εθεδξηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή 
εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη εηδηθά γηα ηελ ππεξθαηαζθεπή απηή. 
Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 
κεραλψλ – ζήκαλζε CE. 
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Α4.   ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 
ΣΜΖΜΑ 3 

 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

 
1. ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ 
 
1.1  ΓεληθΪ 
Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα (ειαζηηρνθφξνο εθζθαθέαο κε αξπάγε) ζα είλαη 
ηειείσο θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (φρη πέξαλ ηνπ έηνπο) θαη 
ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηξνθνδνζίαο ηνπ ηεκαρηζηή νγθσδψλ απνξξηκκάησλ. Θα 
θέξεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (αξπάγε) γηα ηε δπλαηφηεηα ζχζθημεο θαη αλχςσζεο 
νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (ζηξψκαηα,  πιηθά ζπζθεπαζίαο, έπηπια, ληνπιάπηα, 
ειαζηηθά, θιπ) θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ ηεκαρηζηή. Σν βάξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζε 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ 20 ηφλνη ηνπιάρηζηνλ. 
 
1.2  Κηλεηάξαο 
Ο θηλεηήξαο ηνπ ζα είλαη DIESEL, πδξφςπθηνο, θαζαξήο ηππνδχλακεο κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 120 ΚW, θαηάιιεινο γηα εξγαζία θάησ απφ δχζθνιεο 
ζπλζήθεο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο (παξνπζία θίιηξνπ αέξνο μεξνχ ηχπνπ θαη 
πξνθίιηξνπ). Πξέπεη λα είλαη ηεηξάρξνλνο πεηξειαηνθηλεηήξαο, ηνπιάρηζηνλ 
ηεηξαθχιηλδξνο, ειεθηξνληθά ειεγρφκελνο κε απ’ επζείαο ςεθαζκφ (Direct Injection) 
κε ππεξπιεξσηή (Turbocharger) θαηαζθεπαζκέλνο γηα λα παξέρεη εμαηξεηηθή 
απφδνζε ηζρχνο, λα είλαη αμηφπηζηνο θαη λα είλαη αληηξππαληηθήο ηερλνινγίαο 
ηνπιάρηζηνλ EU Stage 3A. Νεφηεξεο αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο, πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκσλ, ζα 
εθηηκεζνχλ ηδηαηηέξσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Καηά πξνηίκεζε ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ θηλεηήξα λα είλαη ίδηνο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο. 
Να δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα επαλαθνξάο ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα ζε «ξειαληί» 
φηαλ δελ γίλεηαη θακία θίλεζε απφ ηα ρεηξηζηήξηα γηα ηελ κείσζε θαηαλάισζεο 
θαπζίκνπ. Ο αλεκηζηήξαο ςχμεο ςπγείσλ λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ψζηε λα παξέρεη 
ηελ απαηηνχκελε ηζρχ ζην ζχζηεκα (ειεγρφκελε ξχζκηζε ζηξνθψλ) κε ζθνπφ ηελ 
κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ρακειφηεξεο εθπνκπέο ζνξχβνπ. 
 
1.3  χζηεκα κεηΪδνζεο θηλάζεσο 
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη πδξνζηαηηθφ, 2 ηαρπηήησλ κε θίλεζε ζε 
φινπο ηνπο ηξνρνχο. Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα πνξείαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25 
km/h θαη ε δχλακε έιμεο ηνπιάρηζηνλ 100 kN. Ζ κέγηζηε αλαξξηρεηηθφηεηα ζα πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 45%. 
 
1.4  χζηεκα θπιέζεσο – Ϊμνλεο 
Ο κπξνζηηλφο άμνλαο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ηαιάλησζεο ηνπιάρηζηνλ 50 ελψ 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ηνπ κπξνζηηλνχ 
άμνλα ζε θάζε ζέζε. Δπηζπκεηφ είλαη λα ππάξρνπλ βαιβίδεο αζθαιείαο ζην ζχζηεκα 
ξχζκηζεο ηεο θιίζεο ηνπ κπξνζηηλνχ άμνλα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη απψιεηα 
πδξαπιηθήο ηζρχνο.  
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Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ζα επηηξέπεη ηελ θίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε 
πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
Ζ γσλία δηεχζπλζεο ησλ ηξνρψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 35ν. 
Σν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ζα γίλεηαη κέζσ πδξαπιηθνχ θηλεηήξα κε κεησηήξα 
ζηεθάλεο πεξηζηξνθήο. Ζ πεξηζηξνθή ηεο αλσδνκήο ζα γίλεηαη θαηά 360ν θαη ε 
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 ζηξνθέο/ιεπηφ. Ζ ξνπή ηνπ 
ζπζηήκαηνο πεξηζηξνθήο είλαη επηζπκεηφ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 45 Nm. 
 
1.5  Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 
Θα θέξεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε δηπιή εκβνινθφξα αληιία κεηαβιεηήο παξνρήο κε 
αηζζεηήξα θνξηίνπ πνπ παξέρνπλ παξνρή θαηά δήηεζε γηα κέγηζηε 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κηαο ηξίηεο θαηά πξνηίκεζεο, αλεμάξηεηεο αληιίαο, γηα ηελ 
πεξηζηξνθή ηεο αλσδνκήο πξνζθέξνληαο ζην κεράλεκα ηελ απαηηνχκελε 
πδξαπιηθή ηζρχ, γηα ηελ ηαπηφρξνλε θίλεζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ (αλχςσζε - 
άλνηγκα / θιείζηκν βξαρίνλα εθζθαθήο - πεξηζηξνθή). Ζ ζπλνιηθή πδξαπιηθή παξνρή 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 400 lt/min θαη ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 35 MPa.  
 
1.6  χζηεκα εθζθαθάο 
Ο κεραληζκφο εθζθαθήο λα δηαζέηεη αξπάγε, ηνλ βξαρίνλα θαη έλαλ θάδν εθζθαθήο.  
Ζ κπνχκα λα είλαη πδξαπιηθά κεηαβαιιφκελε ή ζπαζηή ηξηπιήο άξζξσζεο. Σν 
βάζνο εθζθαθήο κεηξνχκελνο θαηά SAE ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
κέηξα. ηελ άθξεο ηεο κπνχκαο ζα ππάξρεη κεραληζκφο απηφκαηνπ θνπκπψκαηνο 
γηα ηελ αξπάγε θαη ηνλ θάδν εθζθαθήο (quick compler). 
Ζ απφζηαζε ηνπ άθξνπ ηνπ θάδνπ κε ηελ κπνχκα ζε πιήξσο εθηακέλε νξηδφληηα 
ζέζε απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ζα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Ζ δχλακε εθζθαθήο 
ζηνλ θάδν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120 kΝ. Γηα ηελ κειινληηθή ζχλδεζε 
πξφζζεησλ εμαξηεκάησλ αληί ηνπ θάδνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πδξαπιηθή 
εγθαηάζηαζε ζηε κπνχκα θαη ζην βξαρίνλα.  
Ο θάδνο εθζθαθήο ζα είλαη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 60 cm κε λχρηα. 
Ζ αξπάγε ζα πξέπεη λα θέξεη ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ειεγρφκελν απφ ην ρεηξηζηή. Ζ 
αξπάγε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο αλάινγε κε ηηο θαιχηεξεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθζθαθέα, ζα είλαη κε ηνπιάρηζηνλ 5 λχρηα (αηρκεξήο 
ζρεδίαζεο ζηα άθξα), Ζ δηάζηαζε ζηα άθξα ηεο αξπάγεο ζα είλαη ζε πιήξε 
αλάπηπμε ηνπιάρηζηνλ 1750mm. 
Θα γίλεηαη απηφκαηε ξχζκηζε ηεο πδξαπιηθήο ηζρχνο ζηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο. 
Τπνρξεσηηθά ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο γηα εξγαζίεο αλπςσηηθέο, αθξηβείαο 
θαη νηθνλνκίαο θαπζίκσλ.  
 
1.7  Κακπέλα ρεηξηζηά 
Ζ θακπίλα ζα δηαζέηεη θαηάιιειε κφλσζε ηφζν γηα ηνλ ζφξπβν φζν θαη γηα νζκέο θαη 
ζα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (AIR CONDITION). Θα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε κε πξφβιεςε γηα πξνζηαζία αλαηξνπήο θαη απφ πηψζεηο 
αληηθεηκέλσλ (ηχπνπ ROPS θαη FOGS). Θα βξίζθεηαη ζπλερψο ζε ειαθξά ππεξπίεζε 
έηζη ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο κνιπζκέλνπ αέξα απφ έμσ πξνο ηα κέζα. Θα 
δηαζέηεη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα ρεηξηζηήξηα γηα ηελ θίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο 
ιεπίδαο θαη πνδαξηθψλ γηα ηνλ εχθνιν απιφ ρεηξηζκφ θαη γηα θαιχηεξε θίλεζε ζε 
ΥΤΣΑ. Θα δηαζέηεη πιήξε ζεηξά νξγάλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεραλήο, ησλ 
πδξαπιηθψλ κεξψλ, ξαδηνθαζεηφθσλν θαη θάζε άιισλ νξγάλσλ απαξαίηεησλ γηα 
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν θάζηζκα ηνπ ρεηξηζηή λα είλαη αλαπαπηηθφ.  
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Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε χπαξμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ φισλ ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ 
κε ζχζηεκα δηάγλσζεο βιαβψλ θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ alarm πξνο ηνλ 
ρεηξηζηή ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 
Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο κεραληζκφο αλχςσζεο ηεο θακπίλαο 
ρεηξηζηή, κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ ψξα πνπ ζα ιεηηνπξγεί παξάιιεια ην 
ζχζηεκα εθζθαθήο/αξπάγεο. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα πξνζηαηεπηηθά 
θάγθεια ζηελ νξνθή θαη ζην εκπξφο κέξνο ηεο θακπίλαο. 
 
1.8  Άιια ραξαθηεξηζηηθΪ 
Θα θέξεη θαζξέπηεο θαη θάκεξα νπηζζνπνξείαο. 
Θα θέξεη νπίζζηα πδξαπιηθά πνδαξηθά ζηήξημεο. 
Θα θέξεη ιεπίδα ζηήξημεο αλεμάξηεηεο ρξήζεο. 
Θα θέξεη δηπιά ειαζηηθά ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο. 
Θα θέξεη βνκβεηή νπηζζνπνξείαο. 
Θα θέξεη ππξνζβεζηήξα, εξγαιεηνζήθε θαη πιήξεο θαξκαθείν. 
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Α5.   ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΜΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΔ 

 

 
 

Όια ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα πιεξνχλ ηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα πξφιεςε αηπρεκΪησλ θαη 
πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. 
 
πγθεθξηκέλα : 
α) Οη θηλεηήξεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EURO 5.   
β) Οη ππεξθαηαζθεπέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα θέξνπλ 
ζάκαλζε ζπκκφξθσζεο CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2006/42 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
Δπίζεο, ηα είδε πξέπεη λα δηαζέηνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο θαη 
ζεκάλζεηο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ 
απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ ή απξφνπηε βιάβε θαζψο επίζεο πξέπεη λα είλαη 
εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ άλεηε, αζθαιή θαη πγηεηλή ρξήζε 
ηνπο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
Σέινο, πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζέαηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ 
απνξξηκκάησλ, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην πηζαλέο εθηνμεχζεηο, δηαθπγή ζθφλεο, 
δηαθπγή νζκψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ θαη ζέα απνξξηκκάησλ ή κεραληζκψλ πνπ 
έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε απνξξίκκαηα. 
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10.6 -  «ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝ. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ» 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΦΤΛΛΧΝ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

1. Σα Φχιια πκκφξθσζεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ αθνινπζνχλ ηελ κνξθή πίλαθα 
ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο. Τπάξρεη έλα Φχιιν πκκφξθσζεο 
αλά κεράλεκα ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ. Οη δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ θαηά ζπλέπεηα, 
ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλά απνθιεηζκνχ, ην/α θχιιν/α ησλ αληηζηνίρσλ 
κεραλεκάησλ ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ, ζπκπιεξσκέλν/α θαη κε πιήξεηο παξαπνκπέο ζηελ 
ζειίδα / ζειίδεο ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο (ζηελ αλαιπηηθή 
ηερληθή πεξηγξαθή είηε ζηα ζπλεκκέλα ζρεηηθά θείκελα ή εγρεηξίδηα ή έγγξαθα ή  
prospectus / manuals θιπ).  
2.  Κάζε ηερληθή πξνζθνξά φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 14.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Β΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 
ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά, prospectus, εγρεηξίδηα θαη θσηνγξαθίεο, δειψζεηο, 
πηζηνπνηεηηθά, ζρέδηα, ππνινγηζκνχο θιπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, εθφζνλ απηέο 
δελ ελππάξρνπλ ζηα ηερληθά θπιιάδηα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ εληφο 
ηνπ ηερληθνχ θπιιαδίνπ. 

3. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ Φχιισλ πκκφξθσζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

o ηε ηήιε «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ» πεξηγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 

ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

o ηε ηήιε «ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ» ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη αλαιπηηθά 

αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά θαη ζπκπιεξψλνληαο φια ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ζηήιεο 

κε αλαιπηηθά πεξηγξαθά, πιεξφηεηα θαη ηεθκεξέσζε ψζηε λα γίλεη πιήξεο 

αμηνιφγεζε απφ ηελ Α.Α. 

o ηε ηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ε ζαθήο 

παξαπνκπή (κε αξηζκφ ζειίδαο/ζειίδσλ) ζηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ή/θαη 

ζηα απαξαίηεηα ηερληθά θπιιάδηα, prospectus, εγρεηξίδηα θιπ πνπ απηφο έρεη 

πεξηιάβεη ζηνλ επί κέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζηνλ ηπρφλ επηπιένλ 

θάθειν κε ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχεη ηνλ θπξίσο θάθειν (βιέπε άξζξν 

14.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο απφθαζεο δηαθήξπμεο), πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο.  

o Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη 

νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, 

ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θιπ). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαιπηηθή 

ηερληθή έθζεζε ηνπ επηκέξνπο θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα ππνγξακκηζηεί ην 

ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο 

ηνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή 

(π.ρ. Σερληθή Πξνδηαγξαθή  Α/Α 4.5). 
 
 



- 124 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 
ΣΜΖΜΑ 1 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΤΜΜΔΗΚΣΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  

 
 
 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 1.1 ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ - ΣΡΑΚΣΟΡΑ 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  Φ1.1 

 

 

Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΖ 

ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ - ΣΡΑΚΣΟΡΑ 

1.  ΓεληθΪ   

1.1 Μάξθα, ηχπνο θαη έηνο θαηαζθεπήο   

1.2  Απφζηαζε αμφλσλ (κεηαμφλην).   

1.3 Δκπξφζζηνο πξφβνινο   

1.4  Οπίζζηνο πξφβνινο (απφ ζπδπγία αμφλσλ)   

1.5  Γηαζηάζεηο πιαηζίνπ   

1.6  Ηθαλφηεηα νιηθνχ βάξνπο ζπξκνχ   

1.7  Ύςνο άλσ επηθάλεηαο πιαηζίνπ απφ νδνχ (άθνξην).   

1.8  Δπηηξεπφκελν νιηθφ κηθηφ θνξηίν   

1.9  Ηθαλφηεηα θφξηηζεο (ζπλνιηθά θαη αλά άμνλα).   

1.10 
Ίδην βάξνο πιαηζίνπ κεηά εθεδξηθνχ ηξνρνχ, θακπίλαο, 
εξγαιείσλ, θαπζίκσλ, θηλεηήξα, ζπζζσξεπηή θαη νδεγνχ. 

  

1.11 Καηαλνκή ηδίνπ βάξνπο θαηά άμνλα   

1.12 Πνηεο ηδηαίηεξεο αλέζεηο έρεη ε θακπίλα νδεγνχ   

1.13  χζηεκα αλάξηεζεο, ηχπνο   

1.14  χζηεκα δηεχζπλζεο, ηχπνο   

1.15 
 Γηαθνξηθά, ηχπνο ζρέζε κεηάδνζεο, κεησηήξεο ζηνπο 
ηξνρνχο 
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1.16 
Ηθαλφηεηα αλάβαζεο ππφ κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο γηα 
κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν, ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνζθεξφκελν ηχπν εκηξπκνπιθνχκελνπ. 

  

1.17  πκπιέθηεο, ηχπνο, δηάκεηξνο   

1.18  Κηβψηην ηαρπηήησλ, ηχπνο   

1.19 
 α) Αξηζκφο βαζκίδσλ. 
 β) Αξηζκφο βαζκίδσλ ζπγρξνληζκέλσλ. 
 γ) ρέζεηο κεηάδνζεο. 

  

1.20 
 α) χζηεκα πέδεζεο, ηχπνο. 
 β) Βνεζεηηθφ θξέλν, ζχζηεκα ABS. 
 γ) Σχπνο ρεηξφθξελνπ. 

  

1.21 

 α) Σχπνο θηλεηήξα, αξηζκφο θπιίλδξσλ,  δηάκεηξνο 
εκβφισλ, δηαδξνκή, θπβηζκφο.  

 β) Μέγηζηε ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ζε  ΖΡ θαη PS 
θαηά DIN, αξηζκφο ζηξνθψλ. 

 γ) Μέγηζηε ξνπή ζηξέςεο ζε KGM θαηά DIN, 
αξηζκφο ζηξνθψλ. 

 δ) χζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα.  
 ε) Καηαλάισζε ηνπ θηλεηήξα ζε lt/km ππφ πιήξεο 

θνξηίν. 
 ζη) Ύπαξμε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 

ιίπαλζεο. 
 δ) Πεξηγξαθή θίιηξσλ (αέξνο, θαπζίκνπ θιπ)  

  

1.22  ηνηρεία ζπζζσξεπηή   

1.23  Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε (πεξηγξαθή).    

1.24 
 Διαζηηθά (Σχπνο, Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο, 
δηαζηάζεηο, εκεξνκελία παξαγσγήο). 

  

1.25  Υσξεηηθφηεηα ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ   

2.  Πεέξνο ξπκνχιθεζεο   

2.1  Σχπνο, έηνο θαηαζθεπήο   

2.2  Ηθαλφηεηα θφξηηζεο   

2.3  Σξφπνο ζχκπιεμεο – απνζχκπιεμεο   
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ΜΖΥΑΝΖΜΑ 1.2 ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  Φ1.2 

 

Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΖ 

ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

1.   ΠΛΑΗΗΟ ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ 
  

1.1   Μάξθα, ηχπνο, έηνο θαηαζθεπήο 
  

1.2 
 Αξηζκφο αμφλσλ, απφζηαζε αμφλσλ, είδνο αμφλσλ, 
εκπνξηθή κάξθα αμφλσλ 
 

  

1.3 

 Αξηζκφο ηξνρψλ, είδνο ειαζηηθψλ (Σχπνο, 
Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο, δηαζηάζεηο, εκεξνκελία 
παξαγσγήο) 
 

  

1.4  Δπηηξεπφκελν νιηθφ (κηθηφ) θνξηίν (ηερληθά).  
  

1.5  Αλαξηήζεηο 
  

1.6 
 α)  χζηεκα πέδεζεο 
 β)  χζηεκα ABS 

  

1.7  Γηαζηάζεηο 
  

1.8 
Καηαλνκή νιηθνχ θνξηίνπ θαηά άμνλα θαη πείξν 
ξπκνχιθεζεο 

  

1.9 Βάξνο πιαηζίνπ 
  

2.    ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ  
  

2.1    Δξγνζηάζην / έηνο θαηαζθεπήο 
  

2.2 
 Σχπνο ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, βαζκφο 
ζπκπίεζεο, σθέιηκν θνξηίν ζε απνξξίκκαηα 

  

2.3 
Καζαξή ρσξεηηθφηεηα ηεο θηβσηάκαμαο γηα ηελ πιήξσζή 
ηεο κε απνξξίκκαηα 

  

2.4 Δμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο θηβσηάκαμαο 
  

2.5 

 Μέγηζην κήθνο ζπξκνχ (κεηξνχκελν κεηαμχ ησλ πιένλ 
πξνεμερφλησλ ζεκείσλ ηεο εκπξφζζηαο θαη νπίζζηαο 
πιεπξάο) 
 

  

2.6 Ύςνο θφξησζεο γηα άθνξην απηνθίλεην 
  

2.7  Γχλακε ζπκπίεζεο (DAN). 
  

2.8  Βάξνο θελήο θηβσηάκαμαο 
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2.9 
Καηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο θηβσηάκαμαο θαηά άμνλα ηνπ 
εκηξπκνπιθνχκελνπ 

  

2.10 
Πάρνο ιακαξίλαο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο ππεξ-
θαηαζθεπήο θαη πνηφηεηα απηήο εθθξαδφκελεο ζε ST 

  

2.11 
Σχπνο θαη πάρνο πιηθνχ εμσηεξηθήο επηθάιπςεο 
ππεξθαηαζθεπήο 

  

2.12 
 Απφζηαζε ηνπ ρακειφηεξνπ ζεκείνπ απφ ην έδαθνο ππφ 
πιήξεο θνξηίν 

  

2.13  Μέγηζηε πίεζε πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπίεζεο 
  

2.14 Βάξνο νπίζζηαο ζχξαο 
  

2.15 Σξφπνο αζθάιηζεο ηεο αλνηθηήο νπίζζηαο ζχξαο 
  

2.16 
Ύπαξμε κεραληζκνχ αζθαιείαο γηα ππεξθφξησζε - 
ππέξβαζε θαζνξηζκέλνπ βαζκνχ ζπκπίεζεο, πεξηγξαθή 
απηνχ 

  

2.17  Θφξπβνο ππεξθαηαζθεπήο (DB). 
  

2.18 
Πξνβιέπεηαη αζθάιεηα δηαθνπήο ηεο ειεχζεξεο εθξνήο 
ειαίνπ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ελφο ζεκείνπ ηνπ 
πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο θαη πνηα είλαη απηή 

  

2.19 
Δίλαη επηζθέςηκν γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ην ζχζηεκα 
ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε φιν ην κήθνο απηνχ 

  

2.20 Γηαζηάζεηο ζπξίδαο ππνδνρήο απνξξηκκάησλ 
  

2.21 Υξφλνο θχθινπ ζπκπίεζεο 
  

4.22 Υξφλνο εθθέλσζεο απνξξηκκάησλ. 
  

3.   ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 
  

3.1 

 Κηλεηήξαο ππεξθαηαζθεπήο 
α) Σχπνο, έηνο θαηαζθεπήο, εξγνζηάζην θαηά-

ζθεπήο. 
β)   Αξηζκφο θπιίλδξσλ, θπβηζκφο. 
γ)   Μέγηζηε ηζρχο (ζε ΖΡ θαηά DIN), ζηξνθέο. 
δ)   Μέγηζηε ξνπή (ζε KGM θαηά DIN), ζηξνθέο. 
ε)   Σξφπνο ςχμεο. 
ζη) Όξγαλα έιεγρνπ. 
δ) Σξφπνο ζηήξημεο θηλεηήξα θαη επηπξφζζεηε αζθάιεηα 

θαηά ηελ αζηνρία ηεο αξρηθήο ζηήξημεο 
ε)  Θφξπβνο θηλεηήξα (DB). 

  

3.2  Υσξεηηθφηεηα δεμακελψλ θαπζίκνπ θαη ειαίνπ 
  

3.3 
 Τδξαπιηθή αληιία (Σχπνο, Έηνο θαηαζθεπήο, Δξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, Πίεζε ιεηηνπξγίαο, Παξνρή) 

  

3.4 χζηεκα βαιβίδσλ   
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ΣΜΖΜΑ 2  ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΟΓΚΧΓΧΝ & ΠΡΑΗΝΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
 
 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 2.1  ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  Φ2.1 

 

 

Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΖ 

ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ 

1.  ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ   

1.1  Σχπνο, έηνο θαηαζθεπήο, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο   

1.2  Μέγηζηε ηζρχο θηλεηήξα ζε PS    

1.3  Κπιηλδξηζκφο, δηάκεηξνο, κέγηζηε ξνπή θηλεηήξα   

1.4  Λφγνο ζπκπίεζεο θαη μεξφ βάξνο θηλεηήξα   

1.5  Λίπαλζε θαη ρσξεηηθφηεηα ιηπαληηθνχ   

1.6  Απφδνζε κεραλήκαηνο   

1.7  ηνηρεία ζπζηήκαηνο θνπήο   

1.8  Μέγηζηε δηάκεηξνο ζξπκκαηηδφκελνπ θπηηθνχ πιηθνχ   

1.9  Μήθνο εθηφμεπζεο ζξπκκάησλ   

1.10  ηνηρεία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο   
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ΜΖΥΑΝΖΜΑ 2.2  ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΟΓΚΧΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  Φ2.2 

 

Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΖ 

ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΟΓΚΧΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

1.1 Μάξθα, ηχπνο, έηνο θαηαζθεπήο   

1.2 Γπλακηθφηεηα (tn/h)   

1.3 Μέγηζην κέγεζνο ηεκαρηζκέλσλ πιηθψλ   

1.4 Μέγηζην κήθνο   

1.5 

Κηλεηήξαο  
α) Σχπνο, έηνο θαηαζθεπήο, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο  
β) Αξηζκφο θπιίλδξσλ, θπβηζκφο  
γ) Μέγηζηε ηζρχο (ζε ΖΡ θαηά DIN), ζηξνθέο  
δ) Μέγηζηε ξνπή (ζε KGM θαηά DIN), ζηξνθέο  
ε) Σξφπνο ςχμεο  
ζη) Όξγαλα έιεγρνπ 

  

1.6 Υσξεηηθφηεηα δεμακελψλ θαπζίκνπ θαη ειαίνπ    

1.7 Γηαζηάζεηο ρνάλεο ηξνθνδνζίαο-ρσξεηηθφηεηα   

1.8 Ύςνο θφξησζεο απφ ην έδαθνο   

1.9 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο    

1.10 πζηήκαηα αληηκπινθαξίζκαηνο   

1.11 
Αξηζκφο πεξηζηξεθφκελσλ αμφλσλ ζπζηήκαηνο 

θνπήο  
  

1.12  Σξφπνο ζηήξημεο καραηξηψλ θνπήο   

1.13  Ύπαξμε ελαιιάμηκσλ καραηξηψλ θνπήο (ΝΑΗ/ΟΥΗ)   

1.14  Αξηζκφο καραηξηψλ   

1.15  Πάρνο-πιηθφ θαηαζθεπήο καραηξηψλ   

1.16 Γηαηάμεηο αζθαιείαο (πιήξεο πεξηγξαθή)   

1.17 Γηαζηάζεηο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο εμαγσγήο   

1.18 Ύςνο εθθέλσζεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο εμαγσγήο   

1.19 
χζηεκα αλίρλεπζεο-απνκάθξπλζεο κεηαιιηθψλ 
αληηθεηκέλσλ 

  

1.20 Ύπαξμε ηειερεηξηζηεξίνπ (ΝΑΗ/ΟΥΗ)   
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ΜΖΥΑΝΖΜΑ 2.3  ΟΥΖΜΑ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΜΑΥΗΣΖ 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  Φ2.3 

 

 

Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΖ 

ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ – ΣΡΑΚΣΟΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΜΑΥΗΣΖ 

1.  Ρπκνπιθφ   

1.1 Μάξθα, ηχπνο θαη έηνο θαηαζθεπήο   

1.2  Απφζηαζε αμφλσλ (κεηαμφλην).   

1.3 Δκπξφζζηνο πξφβνινο   

1.4  Οπίζζηνο πξφβνινο (απφ ζπδπγία αμφλσλ)   

1.5  Γηαζηάζεηο πιαηζίνπ   

1.6  Ηθαλφηεηα νιηθνχ βάξνπο    

1.7  Ύςνο άλσ επηθάλεηαο πιαηζίνπ απφ νδνχ (άθνξην).   

1.8  Δπηηξεπφκελν νιηθφ κηθηφ θνξηίν   

1.9  Ηθαλφηεηα θφξηηζεο (ζπλνιηθά θαη αλά άμνλα).   

1.10 
Ίδην βάξνο πιαηζίνπ κεηά εθεδξηθνχ ηξνρνχ, θακπίλαο, 
εξγαιείσλ, γάληδνπ, θαπζίκσλ, θηλεηήξα, ζπζζσξεπηή 
θαη νδεγνχ. 

  

1.11 Καηαλνκή ηδίνπ βάξνπο θαηά άμνλα   

1.12 Αλέζεηο θακπίλαο νδεγνχ   

1.13  χζηεκα αλάξηεζεο, ηχπνο   

1.14  χζηεκα δηεχζπλζεο, ηχπνο   

1.15 
 Γηαθνξηθά, ηχπνο ζρέζε κεηάδνζεο, κεησηήξεο ζηνπο 
ηξνρνχο 

  

1.16 
Ηθαλφηεηα αλάβαζεο ππφ κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο γηα 
κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν, ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνζθεξφκελν ηχπν ηεκαρηζηή. 

  

1.17  πκπιέθηεο, ηχπνο, δηάκεηξνο   

1.18  Κηβψηην ηαρπηήησλ, ηχπνο   
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1.19 
 α) Αξηζκφο βαζκίδσλ 
 β) Αξηζκφο βαζκίδσλ ζπγρξνληζκέλσλ 
 γ) ρέζεηο κεηάδνζεο 

  

1.20 

 α) χζηεκα πέδεζεο, ηχπνο. 
 β) Βνεζεηηθφ θξέλν, ζχζηεκα ABS. 
 γ)  χζηεκα ASR 
 δ)  Σχπνο ρεηξφθξελνπ. 

  

1.21 

 α) Σχπνο θηλεηήξα, αξηζκφο θπιίλδξσλ,  δηάκεηξνο 
εκβφισλ, δηαδξνκή, θπβηζκφο 

 β) Μέγηζηε ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ζε  ΖΡ θαη PS 
θαηά DIN, αξηζκφο ζηξνθψλ 

 γ) Μέγηζηε ξνπή ζηξέςεο ζε KGM θαηά DIN, 
αξηζκφο ζηξνθψλ 

 δ) χζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα 
 ε) Καηαλάισζε ηνπ θηλεηήξα ζε lt/km ππφ πιήξεο 

θνξηίν 
 ζη) Ύπαξμε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 

ιίπαλζεο 
 δ) Πεξηγξαθή θίιηξσλ (αέξνο, θαπζίκνπ θιπ)  

  

1.22  ηνηρεία ζπζζσξεπηή   

1.23  Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε (πεξηγξαθή).    

1.24 
Διαζηηθά (Σχπνο, Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο, 
δηαζηάζεηο, εκεξνκελία παξαγσγήο). 

  

1.25  Υσξεηηθφηεηα ξεδεξβνπάξ θαπζίκνπ   

2.  Αλπςσηηθφο κεραληζκφο γΪληδνπ    

2.1  Σχπνο, έηνο θαηαζθεπήο   

2.2  Αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ζε ηφλνπο   

2.3  Τιηθά θαηαζθεπήο   

2.4 χζηεκα αλχςσζεο ηεκαρηζηή   

2.5 Υεηξηζκφο ζπζηήκαηνο αλχςσζεο   

2.6 Κηλήζεηο αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ   

2.7 πζηήκαηα αζθαιείαο-Δηδηθέο δηαηάμεηο   

2.8 Τδξαπιηθά ζπζηήκαηα   
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ΣΜΖΜΑ 3 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

 
 
  

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 3.1  ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ΔΚΚΦΔΑ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  Φ3.1 

 

Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΖ 

ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ΔΚΚΦΔΑ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ 

1.1 Μάξθα, ηχπνο, έηνο θαηαζθεπήο   

1.2 Γηαζηάζεηο – Βάξε νρήκαηνο   

1.3 πκπιέθηεο, ηχπνο, δηάκεηξνο   

1.4 

Κηλεηήξαο  
α) Σχπνο, έηνο θαηαζθεπήο, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.  
β) Μέγηζηε ηζρχο, ζηξνθέο 
γ) Φίιηξα αέξνο 

  

1.5 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο    

1.6 χζηεκα πέδεζεο   

1.7 χζηεκα δηεχζπλζεο   

1.8 χζηεκα πεξηζηξνθήο   

1.9 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα   

1.10 χζηεκα εθζθαθήο-αξπάγε   

1.11 
Δίδνο ειαζηηθψλ (Σχπνο, Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο, 
δηαζηάζεηο, εκεξνκελία παξαγσγήο) 

  

1.12 

Θάιακνο νδήγεζεο-Κακπίλα 
α) Υψξνο 
β) Ζρνκφλσζε-Θεξκνκφλσζε-Κιηκαηηζκφο 
γ) πζηήκαηα – Όξγαλα αζθαιείαο 
δ) Όξγαλα ειέγρνπ 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 
10.7 -   «ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Α)   ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

ΣΜΖΜΑ 1 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ   
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ    (ΣΗΜΔ Δ €) 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ  : 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  :  ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ   

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ :  ……./…….. 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ    ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ» 

ΣΜΖΜΑ 1 :   «ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΤΜΜΔΗΚΣΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ»   

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΔΗΓΟ  

ΠΟΟΣΖΣΑ  

 

(ηεκΪρηα) 

ΣΗΜΖ ΣΔΜΑΥΗΟΤ 
ΔΗΓΟΤ ρσξέο 

ΦΠΑ  
(αξηζκεηηθψο) 

ΜΔΡΗΚΖ ΓΑ-
ΠΑΝΖ ΔΗΓΟΤ  

ρσξέο ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

1 
ΡΤΜΟΤΛΚΟ ΟΥΖΜΑ - 

ΣΡΑΚΣΟΡΑ 
1   

2 
ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ 
ΟΥΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
2   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
1,  ρσξίο Φ.Π.Α.  (Κ)                               (νινγξάθσο) 
(ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιε επηβάξπλζε 
θαζώο θαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο γηα παξάδνζε ησλ 
εηδώλ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ Γηαθήξπμε)   

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
1,  ρσξέο Φ.Π.Α.                                    (αξηζκεηηθψο) 

 

ΠΟΟΣΟ  ΦΠΑ     …..% 
ΠΟΟ  ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
1 κε ΦΠΑ                                                 (νινγξάθσο) 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
1 κε ΦΠΑ                                                (αξηζκεηηθψο) 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ  (Τπνγξαθά / Ζκεξνκελέα) 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

ΣΜΖΜΑ 2 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ   
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ    (ΣΗΜΔ Δ €) 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ  : 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  :  ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ   

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ :  ……./…….. 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ    ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ» 

ΣΜΖΜΑ 2 :   «ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΟΓΚΧΓΧΝ & ΠΡΑΗΝΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ» 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΔΗΓΟ  

ΠΟΟΣΖΣΑ  

 

(ηεκΪρηα) 

ΣΗΜΖ ΣΔΜΑΥΗΟΤ 
ΔΗΓΟΤ ρσξέο 

ΦΠΑ  
(αξηζκεηηθψο) 

ΜΔΡΗΚΖ ΓΑ-
ΠΑΝΖ ΔΗΓΟΤ  

ρσξέο ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

1 
ΔΛΚΟΜΔΝΟ 

ΚΛΑΓΟΘΡΤΜΜΑΣΗΣΖ 
2   

2 
ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΟΓΚΧΓΧΝ  

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
1   

3 
ΟΥΖΜΑ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΣΔΜΑΥΗΣΖ 
1   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
2,  ρσξίο Φ.Π.Α.  (Κ)                              (νινγξάθσο) 
(ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιε επηβάξπλζε 
θαζώο θαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο γηα παξάδνζε ησλ 
εηδώλ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ Γηαθήξπμε)   

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
2,  ρσξέο Φ.Π.Α.                                     (αξηζκεηηθψο) 

 

ΠΟΟΣΟ  ΦΠΑ     …..% 
ΠΟΟ  ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
2 κε ΦΠΑ                                                 (νινγξάθσο) 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
2 κε ΦΠΑ                                                (αξηζκεηηθψο) 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ  (Τπνγξαθά / Ζκεξνκελέα) 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 
ΣΜΖΜΑ 3 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ   

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ    (ΣΗΜΔ Δ €) 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ  : 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  :  ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ   

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ :  ……./…….. 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ    ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ» 

ΣΜΖΜΑ 3 :    «ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ»   

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΔΗΓΟ  

ΠΟΟΣΖΣΑ  

 

(ηεκΪρηα) 

ΣΗΜΖ ΣΔΜΑΥΗΟΤ 
ΔΗΓΟΤ ρσξέο 

ΦΠΑ  
(αξηζκεηηθψο) 

ΜΔΡΗΚΖ ΓΑ-
ΠΑΝΖ ΔΗΓΟΤ  

ρσξέο ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

1 
ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ 

ΔΚΚΑΦΔΑ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ 
1   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
3,  ρσξίο Φ.Π.Α.  (Κ)                              (νινγξάθσο) 
(ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιε επηβάξπλζε 
θαζώο θαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο γηα παξάδνζε ησλ 
εηδώλ ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ Γηαθήξπμε)   

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
3,  ρσξέο Φ.Π.Α.                                    (αξηζκεηηθψο) 

 

ΠΟΟΣΟ  ΦΠΑ     …..% 
ΠΟΟ  ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
3 κε ΦΠΑ                                                 (νινγξάθσο) 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ 
3 κε ΦΠΑ                                                (αξηζκεηηθψο) 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ  (Τπνγξαθά / Ζκεξνκελέα) 
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

            

                 Β)    ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 

Ο δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα δειψζεη εγγξάθσο ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν πιεξσκήο, 
γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ κεραλεκάησλ θαηά ην άξζξν 14.3 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο.  
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ  

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

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

 
10.8  -  «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ» 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
 
Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)   :    
Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο                                           :    
Πξνο ηελ (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο)  :     

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ................ ΓΗΑ ΠΟΟ ……………. ΔΤΡΧ 
1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη 
σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ………… ……………. θαη 
νινγξάθσο………..…………...., ππέξ ηεο εηαηξείαο…………………………… 
………………………….ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ 
α).…………β) …..……θιπ, αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 
κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο ηεο…………………….., γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξάμε 
: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΖΜΑΘΗΑ»,  ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. ……… Γηαθήξπμή ζαο. 
Ζ παξνχζα εγγπεηηθή αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ: 
- 1νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο κεηαθφξησζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ» 
πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) ξπκνπιθνχ νρήκαηνο – ηξάθηνξα θαη δχν (2) 
εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ,  
- 2νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & Πξάζηλσλ 
Απνξξηκκάησλ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : δχν (2) ειθφκελσλ 
θιαδνζξπκκαηηζηξψλ, ελφο (1) ηεκαρηζηή νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη ελφο (1) 
νρήκαηνο κε γάληδν κεηαθνξάο ηνπ ηεκαρηζηή,  
- 3νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Μεράλεκα έξγνπ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) 
Διαζηνρνθφξνπ εθζθαθέα κε αξπάγε.     

 (παξακέλεη ην ΣΜΗΜΑ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά).   
2. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ  απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο / Δηαηξεηψλ θαζ’ 
φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

3.  Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 
δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα  πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 
πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε 
άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 – 855, 862 – 864 θαη 866 – 869 ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 
απηά. 

4 ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε  θξίζε ζαο ηελ 
νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ε (εηαηξεία)............ δελ εθπιήξσζε ηελ 
ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη 
αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 
θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή 
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έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιφθιεξν ή 
κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη 
κε κφλε ηε δήισζε ζαο. 

5 Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή 
ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο (εηαηξείαο) ….............. νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 
νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 
δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε 
απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

6. αο δειψλνπκε αθφκε φηη  ε ππφςε εγγχεζε καο έρεη ηζρχ κέρξη ηηο 
…./…../…….. νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, 
καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη απαιιάζζεηε ηελ Σξάπεδα καο απφ ηελ ππφςε 
εγγχεζε θαη θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη 
γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

7. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ 
έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ 
ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

8. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 
                   
                                (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)     : 
Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο                                             : 
Πξνο ηελ (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο)     :  

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ................ ΓΗΑ ΠΟΟ ….……..…ΔΤΡΧ 
1.  Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη 
σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ………………. ……………………θαη 
νινγξάθσο ……………….., ππέξ ηεο εηαηξείαο………. ………....ή ζε πεξίπησζε 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ α)…… .…………β) …………θιπ, αηνκηθά 
θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ 
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο απφ ……….. ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ 
ηεο Τπεξεζίαο ζαο ηεο ……………… κε αληηθείκελν ηελ πξάμε : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ», πνπ αθνξά 
πξνκήζεηα ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. ……… 
Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγπεηηθή αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ: 
- 1νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο κεηαθφξησζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ» 
πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) ξπκνπιθνχ νρήκαηνο – ηξάθηνξα θαη δχν (2) 
εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ,  
- 2νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & Πξάζηλσλ 
Απνξξηκκάησλ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : δχν (2) ειθφκελσλ 
θιαδνζξπκκαηηζηξψλ, ελφο (1) ηεκαρηζηή νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη ελφο (1) 
νρήκαηνο κε γάληδν κεηαθνξάο ηνπ ηεκαρηζηή,  
- 3νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Μεράλεκα έξγνπ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) 
Διαζηνρνθφξνπ εθζθαθέα κε αξπάγε.     
(παξακέλεη ην ΣΜΗΜΑ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά). 

2.  Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο  ηεο 
δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 
πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε 
άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 – 855, 862 – 864 θαη 866 – 869 ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα, πσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 
απηά. 

3.  ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε  θξίζε ζαο ηελ 
νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε, φηη ε (εηαηξεία) ...................... δελ εθπιήξσζε ηελ 
ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη  
αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηελ ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 
θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιφθιεξν ή 
κέξνο  ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. 

4.  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή 
ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο (εηαηξείαο) ......................... νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 
νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 
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δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε 
απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5.  αο δειψλνπκε αθφκε φηη  ε ππφςε εγγχεζε καο, ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ 
κέρξη ηηο ……/………/…….. νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα 
εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ 
ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε 
θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 
απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

6.  Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ 
έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ 
ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
Σξάπεδά καο. 

7.  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 
           
                                 (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  3 
 

                   ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

                                       
Δθδφηεο  (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)    : 
Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο                                             : 
Πξνο ηελ  (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο)    :  

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ....………… ΓΗΑ ΠΟΟ ………… ΔΤΡΧ. 
1.  Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη 
σο απηνθεηιέηεο,  ππέξ ηεο (εηαηξείαο)........................ ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ α).…………, β) ……..θιπ , αηνκηθά θαη γηα 
θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, 
εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα πνζφ επξψ 
..……….. θαη νινγξάθσο ………..……… ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε 
επζχλε καο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ ηεο απφ ………… χκβαζεο κεηά 
ηελ Οξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα ρξφλν ίζν κε……….., κεηαμχ 
ηεο………. ……………θαη ηεο ……………, πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο ηεο ………………….. κε αληηθείκελν ηελ πξάμε : « ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ», ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 
αξ. ……… Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγπεηηθή αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ: 
- 1νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο κεηαθφξησζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ» 
πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) ξπκνπιθνχ νρήκαηνο – ηξάθηνξα θαη δχν (2) 
εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ,  
- 2νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & Πξάζηλσλ 
Απνξξηκκάησλ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : δχν (2) ειθφκελσλ 
θιαδνζξπκκαηηζηξψλ, ελφο (1) ηεκαρηζηή νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη ελφο (1) 
νρήκαηνο κε γάληδν κεηαθνξάο ηνπ ηεκαρηζηή,  
- 3νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Μεράλεκα έξγνπ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) 
Διαζηνρνθφξνπ εθζθαθέα κε αξπάγε. 

       (παξακέλεη ην ΣΜΗΜΑ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά).   
2.  Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 

δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 
πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε 
άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-864 θαη 866-869 ΑΚ, φπσο θαη απφ 
ηα δηθαηψκαηά καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

3.  Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ζα θαηαβιεζεί δε ζε εζάο, 
νιφθιεξν ή ελ κέξεη ρσξίο θακίαο απφ κέξνπο καο αληίξξεζεο, ακθηζβήηεζεο ή 
έλζηαζεο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή ε κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο 
(3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε  ή 
ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε ηεο ……………………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 
νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 
δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε 
απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5.  Ζ ππφςε εγγχεζε ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη θαη ηελ …/…/……….., 
νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 
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έγγξαθε δήισζή ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε 
ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο 
εγγχεζεο. 

6.  Βεβαηνχκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο  

7.  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.                                                                                                                                                              

                                                             
                                                                               
                                                                                    (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  4 
 

                   ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ               

Δθδφηεο  (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)     : 
Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο                                          : 
Πξνο ηελ  (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο)         :  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ....…………… ΓΗΑ ΠΟΟ ………..…… 
ΔΤΡΧ. 
1.  Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 
ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο 
απηνθεηιέηεο,  ππέξ ηεο (εηαηξείαο)........................ ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ α).…………, β) ……..θιπ , αηνκηθά θαη γηα θάζε κία 
απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 
ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
………………….. επξψ, θαη νινγξάθσο ………..………,  πιένλ ηφθσλ επί ηεο 
πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ηπρφλ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο ππέξ ηεο 
νπνίαο εγγπφκαζηε, γηα ηελ  ιήςε πξνθαηαβνιήο, ίζεο κε ην ……% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο πξν ΦΠΑ εθ  ………………..…. επξψ, ηεο κε αξηζκ ………ζχκβαζεο πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο ε παξαπάλσ εηαηξεία ζηηο ………………... θαη αθνξά ηα είδε : 
……………………, ………………….., ……………………., ζε ζπλέρεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηεο Τπεξεζίαο ζαο ηεο ……/…./……… κε αληηθείκελν ηελ Πξάμε : « 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ», ζχκθσλα κε 
ηελ ππ’ αξ. ……… δηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγπεηηθή αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ: 
- 1νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο κεηαθφξησζεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ» πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) ξπκνπιθνχ νρήκαηνο – ηξάθηνξα θαη δχν (2) 
εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ,  
- 2νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Δμνπιηζκφο Σεκαρηζκνχ Ογθσδψλ & Πξάζηλσλ 
Απνξξηκκάησλ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : δχν (2) ειθφκελσλ 
θιαδνζξπκκαηηζηξψλ, ελφο (1) ηεκαρηζηή νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη ελφο (1) 
νρήκαηνο κε γάληδν κεηαθνξάο ηνπ ηεκαρηζηή,  
- 3νπ ΣΜΖΜΑΣΟ : «Μεράλεκα έξγνπ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα είδε : ελφο (1) 
Διαζηνρνθφξνπ εθζθαθέα κε αξπάγε. 
(παξακέλεη ην ΣΜΗΜΑ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά). 
2.  Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 
δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 
πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο 
έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-864 θαη 866-869 ΑΚ, φπσο θαη απφ ηα 
δηθαηψκαηά καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 
3.  Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ζα θαηαβιεζεί δε ζε εζάο, 
νιφθιεξν ή ελ κέξεη ρσξίο θακίαο απφ κέξνπο καο αληίξξεζεο, ακθηζβήηεζεο ή 
έλζηαζεο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή ε κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) 
εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
4.  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε  ή 
ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε ηεο ……………………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 
νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 
δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε απηήο 
ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 
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5.  Ζ ππφςε εγγχεζε ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη ηηο …/…./……., νπφηε θαη 
ζα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο 
φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε ζα παξακείλνπκε 
ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο 
ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
6.  Βεβαηνχκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο  
7.  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

                                                                                    
 
                                                                                    

                                                                                   (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 


