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∆ΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΝΑ∆ΔΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

«ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ» 
 

 

 

 

 

Κξηηήξην αμηνιόγεζεο:   Σερλννηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά 

 

 

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε: 110.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 

Αξ. Πξση. Γηαθήξπμεο : 6559/11-12-2015 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    

                 ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ  

                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ.: 110.000,00€ 

   Κ.Α.: 20-7132.001 

Σασ. ∆ν/ζη : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ 9  

Σ.Κ. 72300 ΖΣΔΗΑ 

Σηλέθυνο : 28433 41323 

Fax : 28430 20821  

e-Mail : info@sitia.gr  
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Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ     Α Λ Ν Η Θ Ρ Ν    Γ Η Α Γ Ω Λ Η Π Κ Ν  
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ» 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΗΣΕΙΑ 
 

Έρνληαο ππφςε: 

 Σην  ςπ’ απιθμ. 11389/3/1993 Απόθαζηρ Τποςπγού Δζυηεπικών «Δνιαίορ Κανονιζμόρ Ππομηθειών 

Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)», όπυρ ηποποποιήθηκε, ζςμπληπώθηκε και ιζσύει 

(ΦΔΚ 185/Β/23-3-93). 

 Σο Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-07) « Πποζαπμογή ηηρ Δλληνικήρ Νομοθεζίαρ ζηιρ διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ 

2004/18/ΔΚ « πεπί ζςνηονιζμού ηυν διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν έπγυν, ππομηθειών και 

ςπηπεζιών», όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην Οδηγία 2005/51/ΔΚ ηηρ Δπιηποπήρ και ηην οδηγία 2005/75/ΔΚ 

ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 16ηρ Νοεμβπίος 2005. 

 Σο Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1-2-95) « Ππομήθειερ ηος Γημοζίος Σομέα και πςθμίζειρ ζςναθών θεμάηυν » 

 Σο Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) « Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και κοινοηήηυν».  

 Σο  Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) « Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ & ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ». 

    Σο Ν.2362/95 (δημόζιο λογιζηικό – ππομήθεια ςπηπεζιών.). 

 Σο Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/20-3-07) « Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο 

Νομαπσιακό και Σοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ». 

 Σο N. 3731/ΦΔΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοπγάνυζη ηηρ δημοηικήρ αζηςνομίαρ και πςθμίζειρ λοιπών 

θεμάηυν απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Δζυηεπικών» και ιδιαίηεπα ηην 13η παπάγπαθο ηος 20
ος

 άπθπος. 

 Σος Ν. 3801/ΦΔΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρςθμίζειρ θεμάηυν πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού 

δικαίος αοπίζηος σπόνος και άλλερ διαηάξειρ οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ». 

 Σο N. 3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και 

ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο «Ππόγπαμμα 

Γιαύγεια» και άλλερ διαηάξειρ». 

 Σο άπθπο 157 ηος Ν. 4281/ΦΔΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέηπα ζηήπιξηρ και ανάπηςξηρ ηηρ ελληνικήρ 

οικονομίαρ, οπγανυηικά θέμαηα Τποςπγείος Οικονομικών και άλλερ διαηάξειρ». 

 Σο Ν. 4152/ΦΔΚ 107 Α’/9-5-2013 «Δπείγονηα μέηπα εθαπμογήρ ηυν νόμυν 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» και ιδίυρ ηηρ Ε’ παπαγπάθος ηος. 

 Σο Ν. 4013/ΦΔΚ 204 Α’/15-9-2011 «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και 

Κενηπικού Ζλεκηπονικού Μηηπώος  Γημοζίυν ςμβάζευν -Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος 

Ν.3588/2007 (πηυσεςηικόρ κώδικαρ -Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ». 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    

                 ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  ΟΥΗΜΑΣΟ 

                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ.: 110.000,00€ 

   Κ.Α.: 20-7132.001 

Σασ. ∆ν/ζη : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ 9  

Σ.Κ. 72300 ΖΣΔΗΑ 

Σηλέθυνο : 28433 41323 

Fax : 28430 20821  

e-Mail : info@sitia.gr  
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 Σην Κοινήρ Τποςπγικήρ Απόθαζηρ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιζη ηυν 

ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ζλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν 

ςμβάζευν ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών και  Γικηύυν». 

 Σο Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α’/27-10-2011) «ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο -βαθμολόγιο, 

επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ 

ζηπαηηγικήρ 2012-2015». 

 Σο Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α’/30-9-2010) «Γικαζηική πποζηαζία καηά ηη ζύνατη δημόζιυν ζςμβάζευν 

- Δναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Ηοςνίος 

1989 (L 395) και ηην Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος ηηρ 25ηρ Φεβποςαπίος 1992 (L76), όπυρ 

ηποποποιήθηκαν με ηην Οδηγία 2007/66/ΔΚ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 11ηρ 

Γεκεμβπίος 2007 (L 335)». 

    Σο Ν.2522/97 «Γικαζηική πποζηαζία καηά ηο ζηάδιο πος πποηγείηαι ηηρ ζύνατηρ ζςμβάζευρ δημόζιυν 

έπγυν, κπαηικών ππομηθειών και ςπηπεζιών ζύμθυνα με ηην οδηγία 665/89 ΔΟΚ» 

    Σο άπθπο 4 ηος θεκ 240Α΄12/12/2012 Ππάξη Νομοθεηικού πεπιεσομένος πος κςπώθηκε με ηο 

Ν.4111/2013(ΦΔΚΑ΄18) 

 Σον Ν. 4155/2013 «Δθνικό ύζηημα Ζλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν και άλλερ διαηάξειρ» 

 Σην Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού 

ςζηήμαηορ Ζλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

 Σο Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α΄) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ.». 

    Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 11 ηος Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπυρ ηποποποιήθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1 

ηος Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-3-14) πεπί καηάπγηζηρ ηηρ ςποσπέυζηρ επικςπώζευν ανηιγπάθυν 

εγγπάθυν. 

   Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 37 ηος Ν. 4320/15 ( ΦΔΚ 29/19.03.15 Α΄) «Ρςθμίζειρ για ηη λήτη 

άμεζυν μέηπυν για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ ανθπυπιζηικήρ κπίζηρ , ηην οπγάνυζη ηηρ κςβέπνηζηρ και ηυν 

κςβεπνηηικών οπγάνυν και λοιπέρ.  

 Ση με απιθμ. ππυη. 4441/28-9-2015 Απόθαζη ηος Γ. Γπαμ. ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Κπήηηρ¨ 

«Έγκπιζη αγοπάρ αποππιμμαηοθόπος οσήμαηορ από ηο Γήμο ηηείαρ».   

  Σην ςπ` απιθμ. 35/2-11-2015 Μελέηη ηος ∆ήμος ηηείαρ. 

  Σην ςπ. απ. 236/2015 απόθαζη ηος ∆. ηος Γήμος ηηείαρ για έγκπιζη ηηρ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ ,ηηρ 

διενέπγειαρ διαγυνιζμού και ηπόπος εκηέλεζηρ. 

 Σην ςπ’ απιθμό    317/2915   Απόθαζη ηηρ Οικ. Δπιηποπήρ ηος ∆ήµος ηηείαρ για ηον καθοπιζμό ηυν όπυν 

διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού και ηη διάθεζη πίζηυζηρ για ηη διεξαγυγή ηος διαγυνιζμού. 

 

 

 

Πξνθεξύζζεη  
 

Ξξνθεξχζζεη Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ, γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο  «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ» µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πην ζπκθέξνπζα απφ 

ηερλννηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εθαηφλ δέθα ρηιηάδσλ 

(110.000,00€) µαδί µε ην Φ.Ξ.Α. , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 
 

Ζ δηαθήξπμε πεξηέρεη ηα εμήο:  

 

Α) ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Β)  ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Γ) ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ                                                 

Γ) ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ- ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

Δ) ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ – ΞΙΖΟΩΚΖ - ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

ΠΡ) ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ  

 

ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Α.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Α.1.1 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 
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Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο 

απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ηχπνπ πξέζαο.  

 

Α.1.2 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Γήκνο Πεηείαο 

Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ Γήκνπ: 

Γηεχζπλζε: ΒΑΟΘΝΙΝΚΑΗΝ 9 Ρ.Θ. 72300 ΠΖΡΔΗΑ 

http://www.sitia.gr/ 

Ρειέθσλν: 28433 41323 

Fax : 2843020821 

E-mail: info@sitia.gr 

 

Α.1.4 Ξξνυπνινγηζκφο 

Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αλάζεζεο ζχµθσλα µε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο, 

πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 110.000,00€ µε ΦΞΑ θαη ζα αληηκεησπηζηεί απφ πίζησζε πνπ έρεη 

εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπο Πεηείαο έηνπο 2015 κε Θ.Α. 20-7132.001.  

Νη αξηζκνί αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο ( C.P.V.) ε πνζφηεηα θαη ε αμία ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

πξνκήζεηαο έρνπλ ζπλνιηθά σο εμήο : 

 

 

ΠΟΟΣΘΣΑ  ΟΜΑΔΑ  CPV ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 

1 

Απορριμματοφόρο όχθμα με ςυμπιεςτι 
απορριμμάτων 34144512-0 89.430,89 

      

 ΤΝΟΛΟ   89.430,89 

 Φ.Π.Α.   20569,11 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   110.000,00 
 

 

 Θξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε ηερλννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, δειαδή ε 

πξνζθνξά πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηφζν ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δεηνχκελνπ πξντφληνο , φζν θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε κε ηηο 

δπλαηφ βέιηηζηεο πξνζθέξνπζεο ηηκέο.  

 

 

 

Α.2 Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνύ 

 

Άξζξν 1ν 

Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο 

 

Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζηαιζεί γηα δεκνζίεπζε µε ειεθηξνληθά κέζα 

Α) Πην «Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) 

Β) Πηε ΓΗΑΓΔΗΑ, ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ & ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

Γ) Πηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο εθεκεξίδεο ΖΣΩ ΡΩΛ ∆ΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ, ∆ΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ & 

ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΩΛ, ΓΔΛΗΘΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ θαη ΑΛΑΡΝΙΖ. 

Γ) Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πεηείαο  (http://www.sitia.gr/information-services/auction) θαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Πεηείαο. 

 

Άξζξν 2ν 

πκβαηηθά ηνηρεία 

 

Ρα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

 Ζ δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

 Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 Νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

mailto:info@sitia.gr
http://www.sitia.gr/information-services/auction
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 Ζ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε 

 

Άξζξν 3ν 

Υξόλνο θαη Σόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ-Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία Δίθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ, εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖ∆ΖΠ) µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  θαη αθνχ έρνπλ πξνεγεζεί νη δεκνζηεχζεηο ζην  «Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχµθσλα µε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Α Ξ1/2390/2013. 

  

ΓΗΑ∆ΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΖΠ 

ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΡΖ 

ΓΗΑ∆ΗΘΡΑΘΖ ΞΙΖ 

ΡΝ ΔΠΖ∆ΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΔΛΑΟΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

∆ηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π 

21/12/2015 
15/1/2016 

Ώξα 7:00 

22/1/2016 

Ώξα 15:00 

 

     Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖ∆ΖΠ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 

παξνχζα δηαθήξπμε , ζηελ ειιεληθή γιψζζα µε ειεθηξνληθφ θάθειν , ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ. 4155/13 , θαη ηεο Α Ξ1/2390/2013. 

    Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο  

πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. 

    Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο Α Ξ1- 2390/2013 «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.) » 

    Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ εξγαζηψλ ε νπνία είλαη θαη επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ , νξίδεηαη µε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Άξζξν 4ν 

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό 

 

   Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ) 

αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο : 

    Νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

 

• Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη 

µε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην 

ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ.         Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ  θαη Πηνηρείσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

• Νη ππνςήθηνη - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη µε ρξήζε ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεµα. 

    Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρµήµα πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ 

• Νη νηθνλνκηθνί θνξείο -ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ 

ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο : 

http://www.promitheus.gov.gr/


  6 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε µε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf µε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Ξαξάξηεκα 

IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Ξαξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχµθσλα µε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο µέινο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 

επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε 

έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

 

Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά 

µέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο. 

     Ν ππνςήθηνο-ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά 

µε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο 

ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ     

Άξζξν 5ν 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ  

 

   5.1. Ππκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ 

απηέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο-ελδηαθεξφκελνπο κέρξη ηηο 

12/1/2016 (ώξα 15.00) θαη απηέο (πιεξνθνξίεο -δηεπθξηλίζεηο) ζα παξέρνληαη απφ κέξνπο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ηελ 14/1/2016 θαη ώξα 15.00κκ. 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Ρα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Νη απαληήζεηο ζα δνζνχλ νκνίσο δηακέζνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο 

εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο , ζρεηηθέο µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο.  

5.2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ θαλέλα έγγξαθν/δηθαηνινγεηηθφ ζπληαγκέλν  απφ 

ηνλ  ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα εάλ δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή.   

    

Άξζξν 6ν 

∆ηθαίσµα πµµεηνρήο- Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο (Άξζξν 43, ΠΓ 60/07) 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

• Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο πνπ αζθνχλ ην Δκπνξηθφ, 

Βηνηερληθφ, Βηνκεραληθφ ή Δξγνιαβηθφ επάγγεικα ζρεηηθφ  κε  ην  αληηθείκελν  ηνπ  δηαγσληζκνχ 

• Δλψζεηο ησλ αλσηέξσ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

• Ππλεηαηξηζκνί 

 Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ  

Πηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο "Αλάδνρνο" αθνξά ζε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο.  

Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία: 

α. Ρε θεξεγγπφηεηά ηνπο. 

β. Ρελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία. 

γ. Ρε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

δ. Ρηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

 

Πην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

 Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή αληίζηνηρεο αξρήο άιινπ 
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θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθή 

εγθαηάζηαζε ή αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο 

Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ, Λ.Ξ.Η.Γ ή ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα ή αληίζηνηρν θνξέα άιινπ 

θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθή 

εγθαηάζηαζε ή αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα  γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο. 

 Νη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

 

 

Άξζξν 7ν 

Όξνη-δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

7.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

      Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ pdf. ζχµθσλα 

µε ην άξζξν 7 ηεο .Α 11389/93, ην Λ.4155/13((ΦΔΘ/Α’/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο .Α. 

Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆.Ζ.Π.)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

     Ζ µε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο. 

    Ρα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο: 

 

7.2. Έιιελεο πνιίηεο – θπζηθά πξόζσπα 

 

7.2.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ( µε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

9ν ηεο παξνχζαο ) πνπ είλαη ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο 

ην ΦΞΑ ήηνη πνζνχ 1.788,62€. 

 

7.2.2 Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ , έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ , πξηλ απφ ηελ 

νξηζκέλε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

   Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο , ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ην Λ. 1599/86 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ,φπνπ αλαθέξνληαη µε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. 

 

7.2.3 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

7.2.4 Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη 

ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή ηελ 28ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016 ,πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηαβνιή εηζθνξψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο 

ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΘΑ. 

 

7.2.5 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ,ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, πνπ ζα αλαθέξεη φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 
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7.2.6 Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή ηελ 28ε Ηαλνπαξίνπ 2016 

 

7.2.7. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ 

θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) µήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή ηελ 28ε ε Ηαλνπαξίνπ 2016. 

 

7.2.8. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε , ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη ζα δειψλεηαη φηη κέρξη 

θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

• ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 

• δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

• απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

• λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 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 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην λ. 3424/2005 (Α΄305). 

• γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, 

δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ε ησλ Ν.Ρ.Α. 

 Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζρεηηθψλ µε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη ηνπ απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

7.2.9. Ξαξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (άξζξν 6 παξ. 1 

πεξ. γ΄ ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). 

 

 

7.3. Αιινδαπνί 

 

Ρα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο Ξνιίηεο αιιά µε έθδνζε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο 

 

7.4. Ννκηθά Πξόζσπα  (Ηκεδαπά ή Αιινδαπά) 

 

7.4.1.  Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηνπο Έιιελεο θαη Αιινδαπνχο Ξνιίηεο 

7.4.2.  Ρα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη εθπξνζψπεζήο 

ηνπο, φπσο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (θαηαζηαηηθφ, ΦΔΘ θιπ.) ελ ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή ηελ 28ε Ηαλνπαξίνπ  2016 , 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν µε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Λφκηκν Δθπξφζσπν, ζηηο πεξηπηψζεηο 

Α.Δ.  

 

   Δηδηθφηεξα ηα αλσηέξσ Λνκηθά Ξξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ,ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη 

Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο Α.Δ. ,  απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή 

άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, έθδνζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 
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θαηαδηθαζζεί γηα ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 7.2.2. 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο 

εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο είλαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

7.4.2.1.  Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Ξ.Δ.): 

 ΦΔΘ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο 

 ΦΔΘ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Ξξφζθαην θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά 

πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ 

κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη, εθφζνλ 

ππάξρνπλ κεηαβνιέο, ηα ζρεηηθά ΦΔΘ (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Α.Δ.) ή ηηο ζρεηηθέο 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Δ.Ξ.Δ.). 

 Ξξαθηηθφ απφθαζεο Γ.Π. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά 

 

 

7.4.2.2.  Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ν.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

 

7.4.2.3.  Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

   Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 7.4.2.1.  ή 7.4.2.2.  , ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην 

δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

   Πε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ 

αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν πνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ 

λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 

 7.5. πλεηαηξηζκνί 

Θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο ζηελ αλσηέξσ, παξάγξαθν 7.2.,  

κε ηηο παξαθάησ δηεπθξηλήζεηο: 

 Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα 

 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο Α2, Α3  ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά 

              ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

 ην αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο ηεο παξ. 7.2.9. αθνξά ζε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζρεηηθά κε ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε. 

  

7.6 ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ  

 Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΝΚΚΔΣ, γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ 

κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΚΚΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο 

νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο, είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ 

απφ ηηο ΚΚΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ 50% .Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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ΜΔΡΟ Β:  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Άξζξν 8ν 

Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ -Σηκέο 

 

8.1 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

   Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, µηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχµθσλα µε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/13 (ΦΔΘ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο .Α. Ξ1/2390/2013 

(ΦΔΘ/Β/2677/21-102013) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)», ζην Ξ.∆. 60/07 θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α. κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ 

πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

   Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο Α Ξ1- 2390/2013 «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)». 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ ή λα αθπξψζνπλ πξνζθνξά 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο. 

   πνβνιή πξνζθνξψλ µφλν ζε έληππε κνξθή δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο 

απνζηνιείο ηνπο. 

 

8.2 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

Ρα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* µε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* µε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

[*(σπο)θάκελος : καηηγορία επιζσναπηόμενφν αρτείφν ζηο ζύζηημα ] 

   Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ µε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα. 

 

Γεληθή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηα θάζε είδνπο δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

 

Γηα ηα πάζεο θχζεσο δεηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

Α)  Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπληάζζνληαη θαη αλαξηψληαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)  απφ ηνλ ππνςήθην 

δηαγσληδφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, (ππεχζπλεο δειψζεηο, νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θ.ι.π.) 

πξέπεη λα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ππνγεγξακκέλα ςεθηαθά.  

 

Β)  Όια ηα ππφινηπα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ ππνςήθην, 

(έγγξαθα θνξέσλ, δεκφζηα έγγξαθα, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ηερληθά ζηνηρεία θ.η.ι.), ζα 

πξέπεη λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Πεηείαο,  εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή 

αθξηβέο αληίγξαθν)  θαη λα έρνπλ παξαδνζεί ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

 

Γ)  Πρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηφηππσλ ή επηθπξσκέλσλ 

εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδεηαη ηα εμήο :  

1. Απιά Αληίγξαθα Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ 

αληηγξάθσλ ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπ θνξείο 

ηεο πεξ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Λ. 4250/2014. Πεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε 

δελ πεξηιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (π.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο 
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θ.α.) , γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ. 

2.  Απιά Αληίγξαθα  αιινδαπψλ Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ 

Γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο , θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν , ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην αξζξν 36 παξ. 2β ηνπ θψδηθα δηθεγφξσλ (Λ.4194/2013)  

3.  Απιά Αληίγξαθα  ηδησηηθψλ Δγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά  απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

36 παξ. 2 β) ηνπ  θψδηθα δηθεγφξσλ Λ. 4194/13, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο 

πεξίπησζεο α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/2014. 

4. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαηίζεληαη πξσηφηππεο 

Δθφζνλ θαηαηεζνχλ θσηναληίγξαθα θαηά ηα αλσηέξσ ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζε απηά ζχκθσλα κε ην Λ. 4250/2014 , ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 6 ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. (αξ. πξση. 3699/10-9-14) θαη ηα έγγξαθα κε ΑΓΑ : ΒΚ3ΙΣ-Λ9, ΒΗΖΝΣ-6Ε  

ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο & ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Γ)  Ρα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θάθειν φπνπ ζα αλαγξάθεηαη  

               α.  «Γηθαηνινγεηηθά γηα ην δηαγσληζκφ κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ».  

               β.  Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.      

(Γήκνο Πεηείαο, πεξεζία πεξηβάιινληνο )  

               γ.  Ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο:  

               δ.  Ζ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ  (21-1-2016) 

               ε.  Ρα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

            

Δ) Ζ δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ή λα θαηαηίζεηαη ηδηνρείξσο ν θάθεινο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη: 

Δήμος Σηηείας 

Παηριάρτοσ Βαρθολομαίοσ 9 

72300 

Σηηεία  

 

   

 

 

8.3. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά  »  

   

 8.3.1 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Πηνλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» ππνβάιινληαη 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf φια ηα απαηηνχκελα ζχµθσλα µε ηε 

δηαθήξπμε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ 

δεηνχληαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ) ην 

Λ.4155/13((ΦΔΘ/Α’/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/13 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)». 

 

8.3.2. Σερληθά ηνηρεία Πξνζθνξάο  

 

Ρα δεηνχκελα επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηερληθά ζηνηρεία ηνπ (ππν)θαθέινπ µε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

 

8.3.2.1.   Σερληθή Ιθαλόηεηα  ΣΙ 1– Τπνδνκή 
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8.3.2.1.1.   πεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, κε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ππνδνκψλ πνπ 

δηαζέηεη. 

 

                  

8.3.2.2.  Σερληθή Ιθαλόηεηα ΣΙ 2– ηειέρσζε-Οξγάλσζε 

 

8.3.2.2.1.  πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη απφ κέξνπο ηνπ 

πξνζθέξνληνο: 

α)  Νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη (εθφζνλ δηαζέηεη), ε επηρείξεζε κε 

ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο 

 

 

8.3.2.3.  Σερληθή Ιθαλόηεηα ΣΙ 3 – Δκπεηξία 

 

     πεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ν ππνςήθηνο ηελ 

ηειεπηαία δηεηία θαη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο απφ ηνπο εξγνδφηεο. 

     Γηα θάζε ζρεηηθή πξνκήζεηα πνπ δειψλεη φηη έρεη αλαιάβεη ν ππνςήθηνο, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα (δεκφζηα ή ηδησηηθά) φπνπ ζα δηεπθξηλίδεηαη ην 

αθξηβέο είδνο ηεο εθηειεζκέλεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη επηηπρψο νινθιεξψζεη (ζπκθσλεηηθά , 

βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, θιπ). 

 

 

8.3.2.4. Σερληθή Ιθαλόηεηα ΣΙ 4 -Άκεζε αληαπόθξηζε-Έδξα δηαγσληδνκέλνπ 

 

          πεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/86 φπνπ ζα δειψλεηαη: 

α)  ε έδξα ηνπ δηαγσληδφκελνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα, ε δηεχζπλζε ηνπ εξγνζηαζίνπ.  

β)  πιήξε ζπκκφξθσζε θαη απνδνρή ησλ φξσλ ηεο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Ξαξάξηεκα Α) 

θαη ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (Ξαξάξηεκα Β) ηεο κειέηεο φζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο θαη 

ρξφλνπο παξάδνζεο θαζψο θαη ηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε 

εθπιήξσζεο ησλ νξηδνκέλσλ φξσλ. 

 

 

8.3.2.5. Σερληθή Ιθαλόηεηα ΣΙ 5 – Πνηόηεηα πιηθώλ 

 

       Πρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζπκβαηά κε ηηο 

νξηδφκελεο ζην «Ξαξάξηεκα Β» ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  (ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ζηνηρεία, 

πξφηππα, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θ.η.ι.).  

 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ 
 
  

1.    Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΘ  γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 

επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή) ζπλνδεπκέλε απφ Ξηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Ρχπνπ ΔΘ θαηά ην παξάξηεκα 

IX ηεο  νδεγίαο 2006/42/ΔΘ  πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο 

Θνηλνπνηεκέλν Φνξέα. 

2.  Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν απηνχ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ γηα θαηαζθεπή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

3.   Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008, 14001:2004 θαη 

18001:2007 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ππεξθαηαζθεπήο.       

Ρα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ  εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, 

δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Π..Γ.)  ή απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for 

Accreditation) θαη κέινο ηεο αλαηηζηνηρεο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Κ.L.A.) 

 

H ππεξθαηαζθεπή ζα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζα 

πεξηγξαθνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο : 

1.Αζθάιεηαο κεραλψλ – ζήκαλζε CE  ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 2006/42 (ελζσκάησζε κε 

ην Ξ.Γ.57/2010, ΦΔΘ 97 η. Α’/25-6-2010).  
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Λα θαηαηεζεί ην αληίζηνηρν Ξηζηνπνηεηηθφ Δμέηαζεο Ρχπνπ ΔΘ θαηά ην παξάξηεκα IX ηεο  νδεγίαο 

2006/42/ΔΘ  πξσηνηχπνπ φκνην κε ην πξνζθεξφκελν είδνο  απφ δηεζλψο Θνηλνπνηεκέλν Φνξέα. 

2.Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 2004/108/ΔΘ (ελζσκάησζε 

κε ηελ Α 50268/5137/07/ΦΔΘ 1853 η. Β’/2007). 

3.Ρν Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ–1501-1:1998. 

 Λα θαηαηεζεί αλαιπηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηo 

Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ–1501-1:1998. 

 

 

8.3.3. Τπνβνιή -  θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ ηερληθήο πξνζθνξάο 

     

    Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. (ηδίσο ηελ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ηνπ)  

    Γηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν) θαθέινπ Ρερληθήο Ξξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί µε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην 

(άξα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή), νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα  πξνζθνκίζζνπλ 

ζηελ πεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Πεηείαο ,ζε έληππε κνξθή, εληφο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο (ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν µε 

εμσηεξηθέο ελδείμεηο επηκέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 8.2. Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

 

    Τα ηστόν ηλεκηρονικά σποβαλλόμενα ηετνικά θσλλάδια (Prospectus) και γενικόηερα ηο 

πληροθοριακό σλικό ποσ απαιηείηαι καηά περίπηφζη, θα πρέπει να είναι υηθιακά σπογεγραμμένα από 

ηην καηαζκεσάζηρια εηαιρεία . ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 

ππεύζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα 

δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη µε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ θαη ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο. 

    Γηα φια ηα απαηηνχκελα ηνπ θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο, ε ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  είλαη ππνρξεσηηθή. Ρα ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο, αλαιχνληαη ζην 

άξζξν 12.  

  

8.4.  Πεξηερόµελα (ππν)θαθέινπ « Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά » 

 

   Πηνλ (ππν)θάθειν* µε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή 

απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

   Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 

   Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ εθηφο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ,  ζα πξέπεη επίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

επηζπλάςεη ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ζηνλ (ππν) θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ην ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ (Ξαξάξηεκα Γ)  πνπ πξνζαξηάηαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα.   
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   Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο 

ηελ ηηκή µε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ, απφ ηελ ηηκή πνπ ηίζεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

(παξ. Α.1.4.). 

 

 

Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά µε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ (πξνζάξηεκα), ηα θάησζη: 

 

A. Ρν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

    δηαγσληδφκελνπ, θαη λα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ: 

    α) ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) 

    β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  

B. Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην  

    πνζνζηφ έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

Γ. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε ηηκέο πξνζθνξάο κεγαιχηεξεο ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

8.5 Σηκέο 

 

Α) Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΟΩ (€) θαη ζα πεξηιακβάλνπλ : 

• Όιεο ηηο επηβαξχλζεηο (θφξνπο, δαζκνχο, κεηαθνξηθά θιπ) νη νπνίεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ 

πξνκεζεπηή 

• Ρηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ επίζεο ηνλ Αλάδνρν. Ξξνζθνξέο ζε άιιν 

λφκηζκα ή πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα ή ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 

Β) Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δψζνπλ επί ηεο εθαηφ (%) έθπησζε ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο πνπ ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο γηα θάζε νκάδα, θαζψο θαη ζχλνιν 

θφζηνπο νκάδνο. 

 

Γ) Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη 

ηεο ζχκβαζεο νχηε θαη ζε ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο. 

 

Γ) Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε , φπσο επίζεο θαη θάζε 

πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή. 

Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

 

Άξζξν 9ν 

Εγγπήζεηο 

 

9.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

α) Θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ( δχν επί ηεο εθαηφ) ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ρσξίο 

Φ.Ξ.Α. (άξζξν 157 παξ.1α ηνπ Λ.4281/2014), ζα είλαη δειαδή χςνπο 1788,62€ .  

 

β) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά ηελ ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10ν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,  δειαδή 

ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, πξνζκεηξνχκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα 

ηηο  28ε  Ιαλνπαξίνπ 2016. 

   Πε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη , ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πξηλ ηε 

ιήμε ηεο λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

γ) Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη σο εμήο: 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ην Γηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζχκβαζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 
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 Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο Γηαγσληδφκελνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην 

Γηαγσληζκφ, κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ 

ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο. Πε θάζε πεξίπησζε, δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 

νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ 

ηνλ εγγπεηή θαη ην Γηαγσληδφκελν. 

 Νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο , αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα αλαθέξνπλ 

θαη ηα αθφινπζα : 

1. Ρελ εκεξνκελία Έθδνζεο 

2. Ρνλ Δθδφηε 

3. Ρνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ( ∆ήµνο Πεηείαο ) 

4. Ρνλ Αξηζκφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

5. Ρν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

6. Ρελ Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

7. Ρε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ δειαδή ηελ 28ε Ηαλνπαξίνπ 2016. 

8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθχιαθηα , ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο ή ηεο δηδήζεσο 

9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ν.Ρ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη 

ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή µε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

11. Ρελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ 

έλα (1) κήλα σο αλαιχεηαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Β. 

12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ν.Ρ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ρν ζρεηηθφ 

αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

13. Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ µειψλ ηεο έλσζεο.  Απφ ηα µε αξ. 8 έσο 12 σο άλσ 

ζηνηρεία, εμαηξνχληαη ηα γξακκάηηα εγγπνδνηηθήο παξαθαηαζήθεο, φπσο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν ίδηνο ν νθεηιέηεο εγγπάηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαβάιινληαο ν ίδηνο ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ µειψλ ηεο έλσζεο. 

 

9.2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

α) Νη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηελ νπνία ζα εθδψζεη ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε ζα εθδνζεί ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε. Ν αλάδνρνο ζηνλ 

νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ  5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο  

ρσξίο ην ΦΞΑ. 

 

β) Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

γ) Νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο , αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα αλαθέξνπλ 

φηη θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο (παξ. 9.1.) κε ηηο εμήο δηαθνξέο :  

• Γελ ζα αλαθέξνπλ ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

• Θα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε  

• Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο , απηφο ζα πξέπεη λαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, πιένλ δχν (2) κελψλ. 

 

δ) Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή  θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 

δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
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9.3. Νη  εγγπήζεηο κπνξεί λα εθδίδνληαη  απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

Ππκθσλίαο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ. 

2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α.-Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

Άξζξν 10ν 

Υξόλνο Ιζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ 

 

α) Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 3 κήλεο 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε έρεη νξηζηεί ζηηο 28/1/2016.  

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

β) Ν Αλάδνρνο ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα απνδέρεηαη µε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα φζν δηαξθεί ε ηζρχο ηεο 

ζχκβαζεο απηήο. 

 

Άξζξν 11ν 

Αληηπξνζθνξέο-Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 

Πην Γηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε 

ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Άξζξν 12ν 

Γιώζζα Δηαδηθαζίαο 

 

    Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη 

ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Νη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

    Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ζα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο, είηε 

µε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” ζχµθσλα µε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05- 10-61 (πνπ 

θπξψζεθε µε ην Λ.1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ 

εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ. είηε απφ ην αξκφδην 

πξνμελείν είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.∆. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 

ππεξεζία. 

    Όια ηα μελφγισζζα ηερληθά δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. Ξηζηνπνηεηηθά ISO, ηερληθά θπιιάδηα –

prospectus-, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά CE)  δελ νθείινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθφζνλ είλαη γξακκέλα ζηελ αγγιηθή. Πε πεξίπησζε πνπ 

αλαξηάηαη/πξνζθνκίδεηαη μελφγισζζν δηθαηνινγεηηθφ ζε άιιε γιψζζα εθηφο ηεο αγγιηθήο, απαηηείηαη 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   

Άξζξν 13ν 

Ελζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

 

13.1.  Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (ππνςήθηνο αλάδνρνο), ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο-πξνζθπγέο 

ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ πεξίπησζε β ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/2013, ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ Ππζηήκαηνο 

θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Νπνηαδήπνηε αηηήκαηα/ελζηάζεηο  πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

 

13.2.  Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο 

ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ΔΠΖ∆ΖΠ θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Δηδηθά γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη : 

13.2.1 Θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ επηηξνπή κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζε 
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ηεο δηαθήξπμεο ζην ΔΠΖ∆ΖΠ έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ .Γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. 

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . 

13.2.2.  Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 

ππνςεθίνπ ζε απηφλ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή 

µφλν απφ ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα  πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ 

απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ, θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην 

αληίζηνηρν ζηάδην, κέρξη θαη ηηο 23:59 κ.κ. ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ειεθηξνληθή 

απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζηαδίνπ. 

  Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία ππνβάιε 

ηελ έλζηαζε µε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

∆ήµνπ ε νπνία ηειηθά θαη απνθαζίδεη.  

13.2.3.  Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπ 

ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο 

 

13.3.  Νη Γηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιαλ ελζηάζεηο, ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά 

γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζήο ηνπο. Ππγθεθξηκέλα ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο έλζηαζεο θαη εθδίδεη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιεη (µαδί 

µε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) 

ζηελ νηθνλνµηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πεηείαο γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εθδνζείζα απφθαζε επί 

ηεο έλζηαζεο θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά µέζν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθεχγνληα. 

 

Νη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηελέξγεζε ηε δεκνπξαζία ή ζην 

δήκν, κέρξη ηελ επφκελε απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο εξγάζηκε εκέξα ή ηελ επφκελε ηεο 

αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Νη 

ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ δήκν πξσηνθνιινχληαη θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ ζηελ επηηξνπή 

πνπ δηελήξγεζε ηε δεκνπξαζία. 

 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο - πξνζθπγέο ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ. 4155/2013, ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ Ππζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ. pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. Πε θάζε πεξίπησζε, ε 

εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά θαηαηίζεληαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ελ ιφγσ Α. (άξζξν 12 παξ.1 ηεο π. Αλ.& Αλη. 

Ξ1/2390/16.10.2013 - ΦΔΘ 2677/21.10.2013 ηεχρνο Β’) 

 

Κεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά 

πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Ππγθεθξηκέλα κέζα απφ ην Πχζηεκα ηδίσο: 

• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ. 

• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζνπλ θαη ππνγξάθνπλ 

ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά θαη απνθάζεηο αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ. 

• Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο/έλζηαζήο ηνπο. (άξζξν 12 παξ.2 ηεο π. Αλ.& Αλη. Ξ1/2390/16.10.2013 - ΦΔΘ 

2677/21.10.2013 ηεχρνο Β’) 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ                                                 
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Άξζξν 14ν 

Δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο µεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 28/1/2016 θαη ψξα 11:00 π.µ., 

µέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ 

θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε µφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» . 

Νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά µέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε 

απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο µεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. 

Ακέζσο µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο -

Ρερληθή Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη 

πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  

Άξζξν 15ν 

Δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ 

 

15.1. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, θξηηήξην αμηνιφγεζεο είλαη ε πην ζπκθέξνπζα, απφ 

ηερλννηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά. 

Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε :  

α) ε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο 

β) ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ (βαξχηεηα 60%)  

γ) ε πξνζθεξφκελε ηηκή (βαξχηεηα 40%) 

 

Απνδεθηέο είλαη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο θαη’ ειάρηζηνλ, σο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, 

κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  ηεο κειέηεο. Ζ επηινγή Αλαδφρνπ, 

κεηαμχ ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ, ζα γίλεη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ηερλννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

 

15.2. Κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά»  ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Ππγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 

 

    Διέγρεη γηα θάζε έλαλ απφ ηνπ δηαγσληδφκελνπο ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ ζχµθσλα  µε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δειαδή: 

• ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχµθσλα µε ην άξζξν 6ν  

• ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο  θαηά ην άξζξν 7ν 

• ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πνπ ζα 

πξνζθνκηζηνχλ ζην Γξαθείν Ξξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Πεηείαο , φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

8ν ηεο παξνχζαο. 

     

    Θαηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα 

απεπζχλεη ειεθηξνληθφ αίηεκα µέζν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη λα 

δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηέζεζαλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 

νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εγγξάθσο αλ 

δεηεζεί ,ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλήζεηο . 

  Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο αθνχ κνλνγξάςεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο 

πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ , ζπληάζζεη Ξξαθηηθφ αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ηερληθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζρεηηθνχ (ππν)θαθέινπ, 

πεξηιεπηηθά µελ αιιά µε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζχµθσλα ή φρη µε ηνπο φξνπο ηεο 



  19 

δηαθήξπμεο. Όζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηερληθήο πξνζθνξάο, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ειέγρεη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη βαζκνινγεί ηελ θάζε πξνζθνξά, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 15.3 ηεο παξνχζεο.  

Πην πξαθηηθφ ηέινο θαηαγξάθνληαη νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη απνθιεηφκελνη απφ ην 

δηαγσληζκφ, θαζψο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ απνθιεηνκέλσλ. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε 

ζην Πχζηεκα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ , µε ζπλεκκέλν ην Ξξαθηηθφ Διέγρνπ 

Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία  ηνπ δηαγσληζκνχ, µε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ απηνχ 

,κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε, ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 13ν ηεο παξνχζαο. 

 

       Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ή αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζήο ηνπο, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πξνρσξά ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη απνζθξαγίδεη ειεθηξνληθά ηνπο 

ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην 

. 

Ππγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: 

α) ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηεο Ξξνζθεξφκελεο Ρηκήο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ Δληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ, θαηά 

ηηο παξαγξάθνπο 8.4. θαη 8.5. ηεο παξνχζεο 

β) ζηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο αθνχ κνλνγξάςεη ηα έληππα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζπληάζζεη Ξξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, ζε πίλαθα .  

γ) Ρέινο ε Δπηηξνπή βαζκνινγεί ηηο πξνζθνξέο θαη ζπληάζζεη Ξίλαθα Βαζκνινγίαο Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο θαη Ξίλαθα Ρειηθήο Βαζκνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 15.3. 

– 15.6.  

 

   Αλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απόιπηα, σο πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία Σερληθήο 

Πξνζθνξάο.  

 

   Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην Πχζηεκα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, µε ζπλεκκέλν 

ην Ξξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ Ξίλαθα Ρειηθψλ 

Βαζκνινγηψλ, µε ηα νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ απηνχ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 

ειεθηξνληθή αλαθνίλσζεο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13ν ηεο παξνχζαο. 

    Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ηα πξαθηηθά γηα ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πεηείαο , ε νπνία εγθξίλεη ην 

απνηέιεζκα θαη αλαδεηθλχεη ηνλ κεηνδφηε. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ αλνίρηεθαλ νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζην κεηνδφηε.   

 

15.3. Πίλαθαο θξηηεξίσλ  βαζκνιόγεζεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 

Νη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα βαζκνινγεζνχλ βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ: 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 70%) 

1. υμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ προδιαγραφζσ του πλαιςίου 10 

2. υμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπερκαταςκευισ 20 

3. Σεχνικι αξία (Λειτουργικότθτα, αποδοτικότθτα, αιςκθτικότθτα του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ). 

10 

4. Kαταλλθλότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθν εξυπθρζτθςθ 

του ςκοποφ για τον οποίο προορίηεται.  Θα λθφκεί υπόψθ θ «διαγωγι» 

του οχιματοσ και του προμθκευτι ςτθν Ελλθνικι αγορά, θ οργάνωςθ, θ 

10 
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εμπειρία, ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ του διαγωνιηομζνου, πιςτοποίθςθ 

ISO  κ.λ.π.) 

Βαθμολογία ομάδασ Α 50 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 30%) 

1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 10 

2. Αξιοπιςτία προμθκευτι, εκπαίδευςθ χειριςτϊν, ανταλλακτικά, χρόνοσ 

παράδοςθσ ανταλλακτικϊν – SERVICE – ςυντιρθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ 

του προμθκευτι μετά τθν πϊλθςθ (εξειδικευμζνο προςωπικό, τρόποσ 

αντιμετϊπιςθσ  προλθπτικϊν ςυντθριςεων και επιςκευϊν) 

25 

3. Πωλιςεισ παρομοίων οχθμάτων   10 

4. Χρόνοσ   παράδοςθσ. 5 

Βαθμολογία ομάδασ Β 50 

 

15.4.   Βαζκνινγία Ρερληθήο Ξξνζθνξάο (Βαξχηεηα 60%) 

 Ζ βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν Π.Β.=0,7Α +0,3Β φπνπ Α θαη Β νη βαζκνινγίεο ησλ νκάδσλ Α 

θαη Β αληίζηνηρα. Νη πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη κε ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο φηαλ πιεξνχλ ηα 

δεηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε αλά θξηηήξην, πεξηζζφηεξν κέρξη 20% φηαλ ππεξβαίλνπλ ηα δεηνχκελα 

απφ ηε δηαθήξπμε, ιηγφηεξν κέρξη 20% φηαλ δελ πιεξνχλ ηα δεηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε αιιά, ζε 

ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη κε νπζηψδε θαη εθηφο ησλ νξίσλ βαζκνιφγεζεο, φηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην απνθιίλνπλ νπζησδψο. Ξξνζθνξά πνπ  βαζκνινγείηαη ζε κία νκάδα  κε βαζκνινγία 

κηθξφηεξε απνξξίπηεηαη. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηα ππνρξεσηηθά 

δεηνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

 

 

 

15.5. Βαζκνινγία Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (βαξχηεηα 40%) 

 

Ζ βαζκνινγία Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (Β.ΝΞ) ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΝΞ) πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ιφγν ηεο ρακειφηεξεο ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΝΞmin πξνο ηελ νηθνλνκηθή απηή 

πξνζθνξά ΝΞ σο εμήο:  

Β. OΞ = 100 x ΝΞmin / ΝΞ, 

Ν πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ ε Ρερληθή Ξξνζθνξά 

ζεσξείηαη παξαδεθηή, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν . 

 

15.6. Ρειηθή Βαζκνινγία Ρ.Β 

 

Ξξνζδηνξηζκφο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο  

 

H ηειηθή βαζκνινγία Ρ.Β θάζε πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:  

 

Ρ.Β = Β.ΡΞ x 60% + Β.ΝΞ x 40% 

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη ε πξνζθνξά πνπ ζα 

ζπγθεληξψζεη ηε κέγηζηε ηειηθή βαζκνινγία Ρ.Β. Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ 

πξνζθνξψλ,  σο πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

Ρερληθήο Ξξνζθνξάο. 

 

 

Άξζξν 16ν 

Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 
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   Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 

πνπ παξάγνληαη ζην Πχζηεκα µε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε 

θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ  ηνπ λ. 2690/1999, ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΑΞ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΘ Β’ 

1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 4155/2013. 

 

ΜΔΡΟ Γ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 

Άξζξν 17ν 

Κξίζε Απνηειέζκαηνο Δηαγσληζκνύ 

 

17.1.  Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ µε γλσκνδφηεζή ηεο 

πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη : 

 Θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 Καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε µε ηξνπνπνίεζε ή µε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

17.2.  Πηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα : 

 Καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 Ππλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ µε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ πξνζθνξψλ ρσξίο  ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή 

 Ρειηθή καηαίσζε ηεο αλάζεζεο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ µε λένπο φξνπο,  

ηφηε, ηελ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

 

Άξζξν 18ν 

Δηαδηθαζία µε δηαπξαγκάηεπζε ή απεπζείαο αλάζεζε 

 

18.1.  Αλάζεζε µε «δηαδηθαζία µέζσ δηαπξαγκάηεπζεο» ή «απεπζείαο αλάζεζε» κπνξεί λα γίλεη εάλ 

ζπληξέρεη µηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ β θαη γ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ξ∆ 60/2007 

18.2.  Ξξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε αλάζεζε εξγαζίαο µε δηαδηθαζία µέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ή µε 

απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην νπνίν επηιέγεη θαη ηνλ 

αλάδνρν, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. Ζ απφθαζε 

πξέπεη λα αηηηνινγείηαη δεφλησο, µε ξεηή αλαθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 

Άξζξν 19ν 

Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύµβαζεο 

 

19.1.  Πηνλ ππνςήθην πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Ν Αλάδνρνο ζηνλ 

νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

19.2.  Ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο 

λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην αξζ. 157 ηνπ Λ. 

4281/14. 

19.3.  Δάλ ν αλάδνρνο  ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ή 

πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο θεξχζζεηαη έθπησηνο µε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ , ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα ζην αξζ. άξζξν 23 ηνπ ΞΓ 28/80 θαη  ζηα άξζξα 34 & 35 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ 

 

Άξζξν 20ν 

ύκβαζε 

 

    Νη ζπκβάζεηο θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ηπρψλ 

επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δεηεζνχλ. πνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε (Γήκν Πεηείαο, Αλάδνρν). 

   Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα µε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

δηαθήξπμε ,ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 
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   Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ θαη ην Γήκαξρν Πεηείαο. 

   Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ή φηαλ 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ 

αμηνιφγεζεο. 

   Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο.  

   Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο µε ηε παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

• Ρνλ Ρφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

• Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε 

• Ρηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαηάμεηο 

• Ρηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

• Ρελ ζπκθσλεζείζα ηηκή 

• Ρελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

• Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

• Ρνλ ηξφπν πιεξσκήο 

• Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ  

Άξζξν 21ν 

Υξόλνο παξάδνζεο 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο απνηειεί ζηνηρείν αμηνιφγεζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ηηο 120 εκέξεο.  

Πηε Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο (Ξαξάξηεκα Α) 

πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Νκνίσο πξνβιέπνληαη θαη νη θπξψζεηο ζε 

πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ. 

 

ΜΔΡΟ Δ: ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν 22ν 

Σξόπνο πιεξσκήο-Κξαηήζεηο 

 

   Ζ πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ζα γίλεη µε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκή. 

   Κεηά απφ ηελ παξαιαβή ηεο πξνκεζείαο ,ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ Αλαδφρνπ , ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε λφκηκνπ ειέγρνπ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ θαη ηελ ππεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ , ν θνξέαο 

ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ Αλάδνρν κέζα ζε δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ (Ξ.∆.166/2003) 

   Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο θαζψο θαη ε 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

 

Άξζξν 23ν 

Παξαξηήκαηα 

 

Πηε παξνχζα επηζπλάπηνληαη θαη ζεσξνχληαη αλαπφζπαζηα ηκήκαηα απηήο ηα παξαθάησ 

παξαξηήκαηα: 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β: Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ: Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

 

ΜΔΡΟ Σ: ΓΗΜΟΙΔΤΗ  
 

Άξζξν 24ν 

Δεκνζηεύζεηο 

 

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί µηα θνξά ζηηο : 

 Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) 

 Δθεκεξίδα  ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΩΛ 
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 Δθεκεξίδα ΓΔΛΗΘΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 

 Δθεκεξίδα ΖΣΩ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 

 Λνκαξρηαθή εθεκεξίδα ΑΛΑΡΝΙΖ 

 Ηζηνζειίδα ηεο « ΓΗΑΓΔΗΑΠ » 

 Νιφθιεξν ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Θ.Ζ.Κ.∆.Π. 

 Νιφθιεξν ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δηεχζπλζε: www.sitia.gr 

Πχµθσλα µε ην άξζξν 46 ηνπ Λ. 3801/09 θαη ηελ αληίζηνηρε 3ε παξάγξαθν ηνπ 4νπ άξζξνπ ηνπ Λ 

3548/07 , νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο , ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα δεκνπξαζίαο , 

αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο , ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ Αλάδνρν, µε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. 

 

 

 

 

Ο Γήκαξρνο εηείαο 

 

 

 

Θνδσξήο Παηεξάθεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 
 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Ά ξ ζ ξ ν 1ν 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 

 Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν 2ν 

Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ 

 

 Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

 Α) Ρεο ππ.αξηζκ. 11389/93 π. Απνθ. «Δληαίνο Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο», ηεο 26625/31-5-93 απνθ. ΞΔΠ, ηνπ Λ.179/88, ηνπ Λ.2000/91 θαζψο θαη ησλ 

εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ηνπο. 

 Β) Ρνπ ελ ηζρχεη Γ.Θ.Θ. εθ’ φζνλ δελ αληίθεηηαη ζηα παξαπάλσ. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν 3ν 

πκβαηηθά ηεύρε 

 

 Ππκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Ρν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

γ) Ν Ξξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

δ) Ρα ηερληθά ζηνηρεία  (Ρερληθή Ξεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν 4ν 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 

 Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 

Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη  

ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ εηείαο Λαζηζίνπ.  

 

Ά ξ ζ ξ ν 5ν 

 

 Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν 6ν 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    

                 ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  ΟΥΗΜΑΣΟ 

                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ.: 110.000,00€ 

   Κ.Α.: 20-7132.001 

Σασ. ∆ν/ζη : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ 9  

Σ.Κ. 72300 ΖΣΔΗΑ 

Σηλέθυνο : 28433 41323 

Fax : 28430 20821  

e-Mail : info@sitia.gr  
 

   

 

Αριθμ.Πρωτ. 

 

 

6559/11-12-2015 
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Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο–αλάζεζεο. – ύκβαζε 

 

 Πηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε φπσο νξίδεηαη ζην Αξζ.24 ηεο π.Απνθ.11389/93.Κε ηελ απνζηνιή ηεο αλαθνίλσζεο ε 

ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη ζπλάθζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο θαηά ηα ινηπά φπσο ζην αλσηέξσ Άξζξν νξίδνληαη. 

 Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Ν.Ρ.Α. πνπ ππνγξάθεηαη 

θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, φπσο νξίδεηαη κε ην Αξζξ.25 ηεο π.Απνθ.11389/93. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν 7ν 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πξνκήζεηαο. Ξαξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή φπσο νξίδεηαη απφ ην Αξ.26 ηεο π.Απνθ. 

11389/93. 

 Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ αξκφδηα επηηξνπή. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν 8ν 

Υξόλνο εγγύεζεο 

 

 Ν ρξφλνο εγγχεζεο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, 

κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα θαζνξηζζεί κε ηελ πξνζθνξά 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ν ρξφλνο δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δχν (2) εηψλ. 

 

Ά ξ ζ ξ ν 9ν 

Έθπησζε αλαδόρνπ 

 

 Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηνο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί λα 

θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξζξ.35 ηεο π.Απνθ. 11389/93. 

 

Ά ξ ζ ξ ν 10ν 

Πιεκκειήο θαηαζθεπή 

 

 Δάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη απηέο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν 11ν 

Φόξνη, Σέιε, Κξαηήζεηο 

  

 Ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηνπο Ν.Ρ.Α. 

 

Ά ξ ζ ξ ν 12ν 

Παξαιαβή Τιηθώλ 

 

 Ζ παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξφπν θαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, πξνκήζεηα, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζ’ 

απηήλ  νξίδεηαη θαη ν πξφεδξφο ηεο, θαηά ηα ινηπά φπσο νξίδνληαη απφ ην Άξζξν 28 ηεο π.Απνθ. 

11389/93. 
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 Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, θαηά ηα ινηπά φπσο νξίδνληαη απφ 

ην Άξζξν 29 ηεο π.Απνθ. 11389/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  27 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
Γενικϋσ Απαιτόςεισ 

1.1 Σα προςφερόμενα οχιματα (τόςο το αυτοκίνθτο 
πλαίςιο όςο και θ υπερκαταςκευι) να είναι 
απολφτωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα και 
πρόςφατθσ καταςκευισ (όχι πζραν του εννιαμινου 
από τθν θμερομθνία παράδοςθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο Αγοραςτι) 

ΝΑΙ   

1.2 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι 
φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ 
ι ςτθν Αγγλικι, των προςφερόμενων πλαιςίων των 
οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Πλαύςιο Οχόματοσ 

2.1 Σο απορριμματοφόρο όχθμα να αποτελείται από 
αυτοκίνθτο πλαίςιο κατάλλθλο για καταςκευι 
απορριμματοφόρου (αποκομιδι και μεταφορά 
απορριμμάτων). 

ΝΑΙ   

2.2 Σφποσ πλαιςίου οχιματοσ 4x2   

2.3 Ικανότθτα πλαιςίου οχιματοσ ςε μικτό φορτίο 
(βάροσ) 

> 18,5 tn   

2.4 Ικανότθτα πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο 
απορριμμάτων (ωσ ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου 
κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το 
ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεςθ του 
ιδίου νεκροφ βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ 
καμπίνα οδιγθςθσ, το προςωπικό (οδθγόσ και δυο 
εργάτεσ), το βάροσ του καυςίμου, του λιπαντικοφ 
ελαίου, του νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία 
ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων υπερκαταςκευι 
με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ 
εξάρτθςθ του οχιματοσ) 

> 7 tn   

2.5 Σο ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να 
προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των 

ΝΑΙ   

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    

                 ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  ΟΥΗΜΑΣΟ 

                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ.: 110.000,00€ 

   Κ.Α.: 20-7132.001 

Σασ. ∆ν/ζη : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ 9  

Σ.Κ. 72300 ΖΣΔΗΑ 

Σηλέθυνο : 28433 41323 

Fax : 28430 20821  

e-Mail : info@sitia.gr  
 

   

Αριθμ. πρωτ.  

 

 

6559/11-12-2015 
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καταςκευαςτικϊν οίκων, όπωσ και το ίδιο νεκρό 
βάροσ του πλαιςίου με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, το δε 
βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ με το μθχανιςμό 
ανφψωςθσ κάδων από όμοιο κατάλογο ι υπεφκυνθ 
περιγραφι του καταςκευαςτι τθσ. 

2.6 Σο πλαίςιο του οχιματοσ (ςτακερό και άκαμπτο το 
δυνατό κατά τθ φόρτωςθ) να αποτελείται από 
διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 
ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει 
απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% 
μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπομζνου  

ΝΑΙ   

2.7 Σο όχθμα να φζρει άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ  ΝΑΙ   

2.8 Να αναφερκοφν / δοκοφν κατά τρόπο ςαφι τα 
παρακάτω χαρακτθριςτικά και πλθροφορίεσ για το 
πλαίςιο: 

ΝΑΙ   

2.8.1 Εργοςτάςιο καταςκευισ πλαιςίου   ΝΑΙ   

2.8.2 Διαςτάςεισ οχιματοσ, όπωσ ενδεικτικά το μεταξόνιο, 
μετατρόχιο, μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο 
φψοσ (χωρίσ φορτίο), ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ του 
πλαιςίου από το οριηόντιο ζδαφοσ, φψοσ δαπζδου 
καμπίνασ κ.ά. Είναι επικυμθτζσ οι μικρότερεσ το 
δυνατό διαςτάςεισ για τθν ευελιξία γενικότερα του 
οχιματοσ 

ΝΑΙ   

2.8.3 Τλικά καταςκευισ ςκελετοφ ΝΑΙ   

2.8.4 Βάρθ πλαιςίου   ΝΑΙ   

2.8.5 Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με τθν καμπίνα 
οδιγθςθσ 

ΝΑΙ   

2.8.6 Ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω 
άξονα 

ΝΑΙ   

2.8.7 Μπαταρία (να δοκεί ο τφποσ και τα χαρακτθριςτικά 
τθσ, π.χ. ΑΘ, Volt) 

ΝΑΙ   

2.9 Οι διαςτάςεισ γενικά του απορριμματοφόρου, τα 
βάρθ κατ' άξονα, θ κατανομι των φορτίων, οι 
πρόβολοι και τα λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία, 
πρζπει οπωςδιποτε να πλθροφν τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ για ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν 
Ελλάδα για το ανϊτερο οριηόμενο ελάχιςτο ωφζλιμο 
εκμεταλλεφςιμο ειδικό φορτίο ςε απορρίμματα 

ΝΑΙ   

2.10 Να περιγραφεί ο τρόποσ προςταςίασ ζναντι 
πλευρικϊν προςκροφςεων του πλαιςίου και τθσ 
υπερκαταςκευισ 

ΝΑΙ   

2.11 Αιςκθτικι εξωτερικι παρουςία του οχιματοσ. Να 
περιγραφεί 

ΝΑΙ   

3 
Κινητόρασ 

3.1 Ο κινθτιρασ του πλαιςίου να είναι πετρελαιοκίνθτοσ 
, τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε 
κυκλοφορία τφπουσ 

ΝΑΙ   

3.2 Ιςχφσ κινθτιρα   > 200 HP   

3.3 Λόγοσ ιςχφοσ κινθτιρα ανά τόνο μικτοφ φορτίου >13 HP/τόνο   

3.4 Ροπι ςτρζψθσ κινθτιρα  >700Νm     
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3.5 Κινθτιρασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ  > EURO 6   

3.6 Θ εξαγωγι των καυςαερίων να γίνεται κατακόρυφα 
προσ τα επάνω, πίςω από τθν καμπίνα οδιγθςθσ με 
μονωμζνθ ςωλινα εξάτμιςθσ και εξαγωγι που 
εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ 

ΝΑΙ   

3.7 Να αναφερκοφν / δοκοφν κατά τρόπο ςαφι τα 
παρακάτω χαρακτθριςτικά και πλθροφορίεσ: 

    

3.8.1 Σφποσ και καταςκευαςτισ κινθτιρα ΝΑΙ   

3.8.2 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και 
τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των 
ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), 
κακϊσ και οι καμπφλεσ οικονομίασ καυςίμου. Είναι 
επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν 
υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του 
κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο 
δυνατό εφροσ ςτροφϊν 

ΝΑΙ   

3.8.3 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων, ο 
κυλινδριςμόσ / κυβιςμόσ και θ ςχζςθ ςυμπιζςεωσ 

ΝΑΙ   

3.8.4 Σο ςφςτθμα ψφξεωσ και το ςφςτθμα εκκινιςεωσ ΝΑΙ   

3.8.5 Περιγραφι περιοριςτι ταχφτθτασ ΝΑΙ   

3.9 φςτθμα υπερπλιρωςθσ / υπερτροφοδοςίασ (turbo) Προαιρετικό   

4 
Σύςτημα Μετϊδοςησ 

4.1 Σο κιβϊτιο να πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζξι (6) 
ταχυτιτων εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μιασ (1) 
τουλάχιςτον οπιςκοπορείασ, ςυγχρονιςμζνων τόςο 
ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων όςο και ςτο διαφορικό 

ΝΑΙ   

4.2 Μθχανικό κιβϊτιο ταχυτιτων. Θα εκτιμθκεί 
ιδιαιτζρωσ θ φπαρξθ αυτοματοποιθμζνου κιβϊτιου 
ταχυτιτων (ςειριακοφ τφπου) ι πλιρωσ αυτόματου 
κιβωτίου . 

ΝΑΙ   

4.3 Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ 
οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου 
του κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των 
θμιαξονίων. 

ΝΑΙ   

4.4 Σο κιβϊτιο ταχυτιτων να διακζτει κατάλλθλο 
δυναμολιπτθ (P.T.O.) για τθ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ 
ςτθν υπερκαταςκευι του οχιματοσ  

ΝΑΙ   

4.5 Ο ςυμπλζκτθσ πρζπει να είναι ιςχυρισ καταςκευισ, 
ξθροφ τφπου, ανταποκρινόμενοσ απολφτωσ ςτισ 
αντίξοεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ των οχθμάτων. Να 
αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του 

ΝΑΙ   

4.6 Να αναφερκεί το υλικό τριβισ του ςυμπλζκτθ, το 
οποίο υποχρεωτικά δεν πρζπει να περιζχει αμίαντο, 
ϊςτε να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον και τθν 
υγεία του προςωπικοφ 

ΝΑΙ   

4.7 Σα διαφορικά πρζπει να είναι ιςχυρισ καταςκευισ 
(ανάλογθσ του ςυμπλζκτθ), ϊςτε το όχθμα να είναι 
ικανό να κινθκεί με πλιρεσ φορτίο ςε δρόμο με 
κλίςθ 15% και ςυντελεςτι τριβισ 0,60 .   

ΝΑΙ   

4.9 Οι πίςω τροχοί να διακζτουν μειωτιρεσ   Επικυμθτό   
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5 
Σύςτημα Πϋδηςησ 

5.1 Σο ςφςτθμα πεδιςεωσ πρζπει να εξαςφαλίηει 
απόλυτα το όχθμα και τουσ επιβαίνοντεσ. Σο 
ςφςτθμα πεδιςεωσ να εξαςφαλίηει απόλυτα τθν 
αςφαλι πζδθςθ με πλιρεσ φορτίο, να είναι 
καταςκευαςμζνο με άριςτα υλικά και ικανισ 
αντοχισ (ανεξάρτθτου διπλοφ κυκλϊματοσ 
πεπιεςμζνου αζρα ι άλλου τφπου αντίςτοιχθσ 
ικανότθτασ), ϊςτε να εγγυϊνται τθ μακροχρόνια 
καλι λειτουργία και να ενεργεί μπροσ και πίςω ςε 
διςκόφρενα ή ταμποφρα ή ςυνδυαςμό αυτών  
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ ι/και νεότερθ 
τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα 
χαρακτθριςτικά του 

ΝΑΙ   

5.2 Θλεκτρονικό ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των 
τροχϊν (ΑΒS) 

ΝΑΙ   

5.3 φςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ 
(Electronic Stability System – ESP) του οχιματοσ 

EΠΙΘΤΜΘΣΟ   

5.4 Σο χειρόφρενο να είναι ικανό να αςφαλίηει απόλυτα 
το όχθμα υπό πλιρεσ φορτίο ςε κλίςθ δρόμου 
τουλάχιςτον 10%, με ςβθςτό κινθτιρα και νεκρά ςτο 
κιβϊτιο ταχυτιτων 

ΝΑΙ   

5.5 Οι ςωλθνϊςεισ, τα ρακόρ κλπ. του ςυςτιματοσ 
πζδθςθσ να είναι μεγάλθσ αντοχισ και ποιότθτασ για 
μακροχρόνια καλι λειτουργία. Να αναφερκοφν τα 
χαρακτθριςτικά τουσ 

ΝΑΙ   

5.6 φςτθμα EBD (Electronic Brakeforce Distribution) για 
βελτίωςθ τθσ ιςχφοσ πζδθςθσ ανάλογα το φορτίο ι 
ςφςτθμα αντίςτοιχου τφπου 

Επικυμθτό    

6 
Σύςτημα Διεύθυνςησ 

6.1 Σο τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του 
οχιματοσ και να ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ  
ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ 
τροποποίθςθ αυτισ 

ΝΑΙ   

6.2 Σο τιμόνι να είναι ρυκμιηόμενο ςε φψοσ   ΝΑΙ   

6.3 Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ 
του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να είναι θ ελάχιςτθ 
δυνατι 

ΝΑΙ   

7 
Άξονεσ – Αναρτόςεισ 

7.1 Αρικμόσ αξόνων πλαιςίου 2   

7.2 Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ πρζπει να καλφπτει 
ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ 
ςυνκικεσ κίνθςθσ (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). 
Να γίνει ςχετικι αναφορά 

ΝΑΙ   

7.3 Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ να είναι εφοδιαςμζνοσ με 
ςφςτθμα ASR, που αποτρζπει τθ διαφορά ςτροφϊν 
ςτουσ τροχοφσ λόγω μειωμζνθσ πρόςφυςθσ 

ΝΑΙ   
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7.4 Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του 
αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο 
περιλαμβανομζνων όλων των μθχανιςμϊν τθσ 
υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, 
ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν επιτρζπεται να είναι 
μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο 
κατ' άξονα ςυνολικά για το πλαίςιο 

NAI   

7.5 Διπλοί πίςω τροχοί ΝΑΙ   

7.6 Σο όχθμα να φζρει ελαςτικά επίςωτρα  καινοφργια 
(καταςκευισ του τελευταίου εννιαμινου από τθν 
θμερομθνία παράδοςθσ), ακτινωτοφ τφπου (radial), 
χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι 
θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ και 
να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO 

ΝΑΙ   

7.7 Να αναφερκεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ, το οποίο 

πρζπει να είναι ιςχυρό: ενδεικτικά Ο τφποσ τθσ 

ανάρτθςθσ  του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι 

χαλφβδινεσ ή με αερόςουςτεσ (air suspension) ή 

ςυνδυαςμό αυτών.   

ΝΑΙ   

7.8 Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο 
καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, 
αναρτιςεων και ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 
1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ) 

ΝΑΙ   

8 
Καμπύνα Οδόγηςησ 

8.1 Θ καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τφπου και τφπου 
καμπίνασ θμζρασ και να εδράηεται επί του πλαιςίου 
μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ. Να αναφερκεί ο 
τφποσ τθσ 

ΝΑΙ   

8.2 Θ καμπίνα να φζρει: ΝΑΙ   

8.2.1 Κάκιςμα οδηγοφ και δφο ςυνοδηγών ΝΑΙ   

8.2.2 Ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. ι 
παρόμοιου τφπου αςφαλείασ με εκτόξευςθ νεροφ 

ΝΑΙ   

8.2.3 Θερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από ςυνκετικό δζρμα ΝΑΙ   

8.2.4 Θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ > 2   

8.2.5 Αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ > 2   

8.2.6 Δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα ΝΑΙ   

8.2.7 φςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα 
ςτθν καμπίνα μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα 

ΝΑΙ   

8.2.8 φςτθμα  ψφξθσ του αζρα  aircondition ΝΑΙ   

8.2.9 Ηϊνεσ με προεντατιρεσ ΝΑΙ   

8.2.10 Θλεκτρικά παράκυρα ΝΑΙ   

8.2.11 τερεοφωνικό / ράδιο CD (με τθν απαραίτθτθ 
εγκατάςταςθ καλωδίωςθ, κεραία και θχεία) 

ΝΑΙ   

8.2.12 Πλαφονιζρα φωτιςμοφ ΝΑΙ   

8.2.13 Ρευματοδότθσ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ ΝΑΙ   

8.2.14 Σα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα 
φωτεινά ςιματα (να αναφερκοφν) 

ΝΑΙ   

8.2.15 Ψθφιακό ταχογράφο ΝΑΙ   



  32 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

8.2.16 Οκόνθ για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν από 
το κάλαμο οδιγθςθσ που κα παίρνει εικόνα από 
ζγχρωμθ κάμερα επιςκόπθςθσ (CCTV) 
(τοποκετθμζνθ ςτο πίςω μζροσ τθσ 
υπερκαταςκευισ) 

ΝΑΙ   

8.2.17 Θχθτικό ςφςτθμα επικοινωνίασ των εργατϊν με τον 
οδθγό 

ΝΑΙ   

8.2.18 Θχθτικά ςιματα (κόρνεσ) ΝΑΙ   

8.2.19 Κακρζπτεσ ΝΑΙ   

8.2.20 Κάκε πρόςκετθ εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου 
ςφγχρονου αυτοκινιτου (να αναφερκεί) 

ΝΑΙ   

9 
Χρωματιςμόσ 

9.1 Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι 
χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό  ςε 
δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό 
πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα 
των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ 
τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα 
χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ 

ΝΑΙ   

9.2 Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ 
από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα 
αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ 
και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται   
κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο 
Προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε 
αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ  

ΝΑΙ   

10 
Υπερκαταςκευό 

10.1 Γενικά:    

10.1.1 Τπερκαταςκευι με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου 
πρζςασ 

ΝΑΙ   

10.1.2 Ωφζλιμοσ όγκοσ ςε ςυμπιεςμζνα απορρίμματα > 10 m3   

10.1.3 Θ υπερκαταςκευι πρζπει να είναι κατάλλθλθ για 
φόρτωςθ απορριμμάτων ςυςκευαςμζνων ςε 
πλαςτικοφσ ςάκουσ, ςε χαρτοκιβϊτια ι ξυλοκιβϊτια 
και για απορρίμματα χωρίσ ςυςκευαςία που κα 
φορτϊνονται με φτυάρι κ.λπ. 

ΝΑΙ   

10.1.4 Θ υπερκαταςκευι να είναι κλειςτοφ τφπου για τθν 
ακζατθ αλλά και υγιεινι μεταφορά των 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

10.1.5 Χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων < 1 min   

10.1.6 Να αναφερκεί ο χρόνοσ εκκζνωςθσ τθσ 
υπερκαταςκευισ 

ΝΑΙ   

10.1.7 Υψοσ χειρονακτικισ αποκομιδισ απορριμμάτων 
(από οριηόντιο ζδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςθ με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

> 1 m (μζτρο)   

10.1.8 Υψοσ μθχανικισ (με κάδουσ) αποκομιδισ 
απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), ςε 
ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

ΝΑΙ   
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10.1.9 Σο ςυνολικό πλάτοσ τθσ υπερκαταςκευισ δεν πρζπει 
να υπερβαίνει αυτό του οχιματοσ-πλαιςίου 

ΝΑΙ   

10.1.10 Θ υπερκαταςκευι να τοποκετθκεί / βιδωκεί με 
αςφάλεια πάνω ςτο ςαςί με εξαςφάλιςθ τθσ 
κατανομισ των βαρϊν. 

ΝΑΙ   

10.1.11 Όλοι οι μθχανιςμοί ςτθν υπερκαταςκευι να είναι 
επιςκζψιμοι 

ΝΑΙ   

10.1.12 Θ κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ 
πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφονται 
από τθν απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου ςε 
πορεία προσ τα όπιςκεν ι κατά τθ διαδικαςία 
εκκζνωςθσ των κάδων 

ΝΑΙ   

10.1.13 το πίςω μζροσ του οχιματοσ να υπάρχει κζςθ για 
τθν τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ, ενόσ φαραςιοφ και 
ενόσ φτυαριοφ για τυχόν απαιτοφμενο κακαριςμό 
τθσ περιοχισ εκκζνωςθσ του κάδου 

ΝΑΙ   

10.1.14 Να δοκεί το εργοςτάςιο και θ θμερομθνία 
καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ 

ΝΑΙ   

10.1.15 Να δοκεί το βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ ΝΑΙ   

10.1.16 Θ  κατανομι βαρϊν να είναι ςφμφωνα με τα 
χαρακτθριςτικά του πλαιςίου.   

ΝΑΙ   

10.1.17 Θ κιβωτάμαξα να είναι πλιρωσ ςτεγανι ΝΑΙ   

10.2 Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ:    

10.2.1 Σο ςϊμα τθσ υπερκαταςκευισ  που δζχεται και 
ζρχεται ςε επαφι με απορρίμματα να είναι από 
χαλυβδοζλαςμα αντιτριβικοφ τφπου, εξαιρετικισ 
ποιότθτασ, ικανοφ πάχουσ και υψθλισ 
ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και ςτθ διάβρωςθ. 
Ειδικότερα, για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ 
πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα μθχανικζσ 
καταπονιςεισ (να προςδιοριςτοφν ςυγκεκριμζνα, 
όπωσ θ χοάνθ τροφοδοςίασ  και το εςωτερικό 
δάπεδο του ςϊματοσ) ο χρθςιμοποιοφμενοσ 
χάλυβασ να είναι τφπου HARDOX 450 ι 
ανκεκτικότεροσ 

ΝΑΙ 
 

  

10.2.2 Πάχοσ πλευρικϊν τοιχωμάτων > 3 mm   

10.2.3 Πάχοσ δαπζδου > 4 mm   

10.2.4 
 

Σα πλευρικά τοιχϊματα και θ οροφι  να είναι  
κυρτισ μορφισ και τα πλευρικά τοιχϊματα να είναι 
χωρίσ ενδιάμεςεσ ενιςχφςεισ 

ΝΑΙ   

10.2.5 Προςκόμιςθ  κατάλλθλων πιςτοποιθτικϊν κατά τθν 
τελευταία τριετία που να αποδεικνφουν τθν 
ποιότθτα, τισ ιδιότθτεσ και το πάχοσ των 
χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων τθσ 
υπερκαταςκευισ.  (παραςτατικά αγοράσ) 

 > 60   

10.2.6 Όλεσ οι ςυγκολλιςεισ επί τθσ υπερκαταςκευισ 
πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ ςε 
ολόκλθρο το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν 
ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και καλι 
εμφάνιςθ. 

ΝΑΙ   

10.2.7 Μθχανιςμόσ για ςτακερι ςτιριξθ ςε περίπτωςθ ΝΑΙ   
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 επιςκευισ (να περιγραφεί) 

10.2.8 Θφρα/πόρτα εκφόρτωςθσ ςτο πίςω μζροσ που να 
ανοιγοκλείνει με δφο πλευρικοφσ υδραυλικοφσ 
κυλίνδρουσ (μπουκάλεσ)  ςτθν πόρτα και απόλυτα 
ςτεγανά 

 
ΝΑΙ 

  

10.2.9 Σο άνοιγμα τθσ κφρασ να μπορεί να γίνεται   από τθ 
κζςθ του οδθγοφ ενϊ το κλείςιμο οπωςδιποτε μόνο 
από πίςω ϊςτε να είναι ορατό το πεδίο του 
κλειςίματοσ τθσ κφρασ 

ΝΑΙ   

10.2.10 Σα ζμβολα να βρίςκονται ςτισ πλευρζσ του ςϊματοσ 
ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ ςτεγανότθτα με 
τθν τοποκζτθςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ ςε όλθ 
τθν επιφάνεια μεταξφ ςϊματοσ και πόρτασ 

ΝΑΙ   

10.3 φςτθμα ςυμπίεςθσ:    

10.3.1 φςτθμα ςυμπίεςθσ κατάλλθλο για τα ελλθνικά 
απορρίμματα, τα οποία περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα 
υγρϊν και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι 
μθχανιςμοί και τα εξαρτιματα ςυμπίεςθσ δεν 
πρζπει να επθρεάηονται από τα υλικά που 
περιζχονται ςτα απορρίμματα   

ΝΑΙ   

10.3.2 Σο άκρο των πλακϊν προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ να 
φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ. Θ πλάκα απόρριψθσ να 
είναι ενιςχυμζνθ με αυτοτελζσ προφίλ χάλυβα για 
αυξθμζνθ αντοχι 

ΝΑΙ   

10.3.3 Θ χοάνθ φόρτωςθσ να είναι καταςκευαςμζνθ από 
χαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX 450 ι 
ανκεκτικότερα 

NAI   

10.3.4 Επαρκισ χωρθτικότθτα / άνοιγμα χοάνθσ για 
φόρτωςθ και ογκωδϊν αντικειμζνων 

> 1,6 m3   

10.3.5 Πάχοσ του ελάςματοσ των πλακϊν προϊκθςθσ και 
ςυμπίεςθσ, απόρριψθσ και  χοάνθσ φόρτωςθσ ικανό 
για αντοχι ςτθν πίεςθ των υδραυλικϊν εμβόλων 

> 5 mm   

10.3.6 υνολικι ςυμπίεςθ των απορριμμάτων ωσ προσ τον 
ωφζλιμο όγκο τθσ υπερκαταςκευισ 

> 430 kg/m3   

10.3.7 υνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων 
προσ αςυμπίεςτα 

> 5:1   

10.3.8 το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνονται 
κατόπιν επιλογισ οι ακόλουκοι κφκλοι εργαςίασ: 
ςυνεχισ – αυτόματοσ μιασ φάςθσ ςυμπίεςθσ κακϊσ 
και ο τελείωσ χειροκίνθτοσ – διακοπτόμενοσ κφκλοσ 
ςυμπίεςθσ 

ΝΑΙ   

 

 

10.3.9 Οι ςωλθνϊςεισ και τα ρακόρ του ςυςτιματοσ 
ςυμπίεςθσ να είναι μεγάλθσ αντοχισ (για πιζςεισ 
μεγαλφτερεσ από 350 bar) και ποιότθτασ για 
μακροχρόνια καλι λειτουργία και να είναι εφκολεσ 
ςτθν πρόςβαςθ και επιςκευι.   

ΝΑΙ   

10.3.10 Όλα τα υδραυλικά ζμβολα κίνθςθσ του ςυςτιματοσ, 
κακϊσ και οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ 
κυκλϊματοσ δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τα 
απορρίμματα 

ΝΑΙ   

10.3.11 Σα υδραυλικά ζμβολα του μαχαιριοφ ςυμπίεςθσ  και ΝΑΙ   
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του φορείου να είναι αντεςτραμμζνα 

10.3.12 Σο υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο 
με αςφαλιςτικά και μθχανιςμοφσ ανακουφίςεωσ για 
τθν αποφυγι υπερφορτϊςεων του οχιματοσ 

ΝΑΙ   

10.3.13 Να αναφερκοφν οι αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ ςτθν 
πλάκα ςυμπίεςθσ 

ΝΑΙ   

10.3.14 Σο υδραυλικό χειριςτιριο εντολϊν τθσ 
υπερκαταςκευισ κα  είναι αναλογικοφ τφπου ζτςι 
ϊςτε να είναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των ςφαλμάτων 
θ μεταβλθτι λειτουργία του υδραυλικοφ 
ςυςτιματοσ και θ παρακολοφκθςθ των κινιςεων 
των εμβόλων 

ΝΑΙ   

10.3.15 Θ αντίςταςθ του ωκθτιρα  απόρριψθσ των 
απορριμμάτων να είναι θλεκτρονικά ρυκμιηόμενθ 
ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ ςυμπίεςθ και 
απόδοςθ του ςυςτιματοσ ανάλογα με το τφπο και 
τθν φφςθ των απορριμμάτων . 

ΝΑΙ   

10.3.16 Να υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ, ϊςτε με τθ 
χριςθ φορθτοφ μανόμετρου να μποροφν εφκολα να 
εντοπιςτοφν τυχόν διαρροζσ 

ΝΑΙ   

10.3.17 Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ να υπάρχει 
θχθτικό ςιμα 

ΝΑΙ   

10.4 φςτθμα ανφψωςθσ κάδων:    

10.4.1 Θ χοάνθ υποδοχισ των απορριμμάτων να δζχεται 
μεταλλικοφσ και πλαςτικοφσ κάδουσ χωρθτικότθτασ 
από 80 lt ζωσ τουλάχιςτον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά 
DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μζςω 
υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ 
κάδων τφπου βραχιόνων ι/και xτζνασ 

NAI   

10.4.2 Ανυψωτικι ικανότθτα μθχανιςμοφ   > 740 kg   

10.4.3 Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςυγκράτθςθσ των κάδων και 
ελαςτικά προςταςίασ από τισ κροφςεισ 

ΝΑΙ   

10.4.4 Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ να γίνεται από 
εξωτερικό ςθμείο του οχιματοσ, πίςω δεξιά κατά 
προτίμθςθ 

ΝΑΙ   

10.4.5 Κατά τθν κάκοδο του κάδου και πριν ο κάδοσ 
ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, κα μειϊνεται αυτόματα θ 
ταχφτθτα κακόδου διαμζςου κατάλλθλθσ  
θλεκτρουδραυλικισ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να μθν 
καταπονοφνται οι τροχοί των κάδων και 
παραμορφϊνονται ι ςπάνε. 

ΝΑΙ   

10.4.6 Δυνατότθτα ανφψωςθσ δφο κάδων 80-360 lt 
ταυτόχρονα 

 ΝΑΙ   

10.4.7 Να αναφερκοφν τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν 
κυλίνδρων 

ΝΑΙ   

10.5 Δυναμολιπτθσ (P.T.O.):    

10.5.1 Θ υπερκαταςκευι να κινείται ςυνολικά από τον 
κινθτιρα του οχιματοσ μζςω δυναμολιπτθ και 
μζςω  αντλίασ ελαίου μεταβλθτισ ροισ αντλίασ   
(όπου κα κινεί τθν πρζςα, κα  ανοίγει  τθ κφρα, κα 
ανυψϊνει και κα  εκκενϊνει τουσ κάδουσ με το 

ΝΑΙ   
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ςχετικό ταρακοφνθμα και κα κινοφν αντίςτροφα το 
ζμβολο εκκζνωςθσ του οχιματοσ χωρίσ να 
επθρεάηεται θ ταχφτθτα των εμβόλων από 
ςυγχρονιςμζνθ κίνθςθ).   

10.5.2 Να δοκεί ο τφποσ, θ μζγιςτθ παροχι ςτισ διάφορεσ 
ςτροφζσ και θ μζγιςτθ πίεςθ τθσ αντλίασ  (παροχι 
κατάλλθλων διαγραμμάτων) 

ΝΑΙ   

10.5.3 Ωρόμετρο λειτουργίασ δυναμολιπτθ (P.T.O.)  ΝΑΙ   

11 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Αςφϊλεια  

11.1 Τψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά 
και των πολιτϊν (ειδικότερα κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ 
για φόρτωςθ απορριμμάτων).   

ΝΑΙ   

11.2 H υπερκαταςκευι κα φζρει όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα 

περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα 

ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ απαιτιςεισ : 

ΝΑΙ   

11.2.1 Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE  ςφμφωνα με τθν 

Ευρωπαϊκι Οδθγία 2006/42 (ενςωμάτωςθ με το 

Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). Να κατατεκεί 

το αντίςτοιχο Πιςτοποιθτικό Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ 

κατά το παράρτθμα IX τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ 

 πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από 

διεκνϊσ Κοινοποιθμζνο Φορζα. 

ΝΑΙ   

11.2.2 Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν 

Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμάτωςθ με 

τθν ΤΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

ΝΑΙ   

11.2.3 Σο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:1998, ΕΝ–1501-

1:2009, ΕΝ–1501-1:2011. Να κατατεκεί αναλυτικι 

διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του προςφερόμενου 

οχιματοσ ςφμφωνα με τo Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–

1501-1:1998. 

ΝΑΙ   

11.3 Ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά 
ςκαλοπάτια ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ για τθν 
αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ 
προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με χειρολαβζσ 
ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία,  φτερά και 
λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται το 
προςωπικό φόρτωςθσ) (ςυμμόρφωςθ με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα). 
Για τθ διευκόλυνςθ των ελιγμϊν του οχιματοσ, τα 
ςκαλοπάτια να ςυμπτφςςονται.   

ΝΑΙ   

11.4 υςτιματα αςφάλειασ υπερκαταςκευισ:    

11.4.1 φςτθμα/Μθχανιςμόσ με διακόπτεσ εκτάκτου 
ανάγκθσ stop και ςτισ δφο πλευρζσ του χϊρου 
εργαςίασ των εργατϊν, το οποίο να απενεργοποιεί 
όλο το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ και για το οποίο 
απαιτείται χειροκίνθτα θ επαναφορά του 

ΝΑΙ   

11.4.2 Μθχανιςμόσ απεγκλωβιςμοφ ο οποίοσ να λειτουργεί ΝΑΙ   
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από πλικτρο ςτο χειριςτιριο. 

11.4.3 Ζγχρωμθ κάμερα επιςκόπθςθσ (CCTV) του χϊρου 
φόρτωςθσ με οκόνθ ςτθν καμπίνα του οδθγοφ και 
θχθτικι επικοινωνία οδθγοφ και εργατϊν 

ΝΑΙ   

11.4.4 Κατά τθ διαδικαςία εκφόρτωςθσ να απαςφαλίηεται 
και να ανοίγει πλιρωσ θ οπίςκια κφρα. Σο κλείςιμο 
να γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτθμα 
δφο κομβίων ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ. Όταν θ 
κφρα κλείνει τελείωσ να αςφαλίηεται με ειδικό 
μθχανιςμό 

ΝΑΙ   

11.4.5 Θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των 
ανακλινόμενων ςκαλοπατιϊν μεταφοράσ των 
εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν 
επιτρζπεται θ ανάπτυξθ ταχφτθτασ του οχιματοσ 
πζραν των 30km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που 
ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία) 
ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία του 
οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε αυτό. 
Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα (πρότυπο ΕΝ 1501, 
όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ του) 
το θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει 
κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το όχθμα να 
ςταματά. Θ απενεργοποίθςθ του παραπάνω 
κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. ε 
περίπτωςθ ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ 
εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να απενεργοποιεί τθν 
ανωτζρω λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι 
παφςθσ όλων των λειτουργιϊν του 
απορριμματοφόρου για 5 λεπτά 

ΝΑΙ   

11.5 Σο όχθμα να φζρει:    

11.5.1 Σο όχθμα να φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ 
φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, 
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι 
εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και 
για οπιςκοπορεία), φϊτα πορείασ, ςτακμεφςεωσ, 
ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ 

ΝΑΙ  
 

 

11.5.2 Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ φάρουσ πορτοκαλί 
χρϊματοσ, ζνα ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ 
του απορριμματοφόρου 

ΝΑΙ   

11.5.3 Προβολείσ εργαςίασ λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι 
εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

11.5.4 Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε 
όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ 
(ηζβρεσ) 

ΝΑΙ   

11.5.5 Υπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων 
ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ 

ΝΑΙ   

11.6 Θ ςτάκμθ του εκπεμπόμενου κορφβου τθσ 
υπερκαταςκευισ κατά τθ λειτουργία τθσ να είναι 
μικρότερθ από 85 db, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 
Οδθγία 2000/14/ΕΚ (ενςωμάτωςθ με τθν ΚΤΑ 

ΝΑΙ   
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37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/88/ΕΚ (ΤΑ 
9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007). Να κατατεκεί 
μελζτθ μζτρθςθσ κορφβου. 

11.7 Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων να είναι 
πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια 
εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι 
ςχετικζσ διατάξεισ 

ΝΑΙ   

11.8 Διάταξθ για τθν προφφλαξθ ζναντι οπίςκιασ 
ενςφινωςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
1970/221/ΕΟΚ και 2006/20/ΕΚ (ι/και νεότερθ 
τροποποίθςθ αυτϊν), πιςτοποιθμζνθ από αρμόδιο 
φορζα 

ΝΑΙ   

11.9 Όλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια 
(τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν 
είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ 
θ επίςκεψθ και αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν 
ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα 

ΝΑΙ   

11.10 Μθχανιςμόσ αςφάλειασ (να αναφερκεί) που δεν 
επιτρζπει υπερφόρτωςθ του οχιματοσ, οφτε τθ 
δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ 
ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

11.11 Σο όχθμα να φζρει τισ φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ 
ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, 
όπωσ όνομα, διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, 
αρικμό ςειράσ κ.λπ. 

ΝΑΙ   

11.12 Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ 
λειτουργίασ και αναφορά κάκε τυχόν προςκετισ 
από τα ανωτζρω ειδικισ διάταξθσ για τθν αςφάλεια 
χειριςμοφ και λειτουργίασ, όπωσ και των εφεδρικϊν 
ςυςτθμάτων λειτουργίασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι 
ειδικϊν ςυνκθκϊν και ειδικά για τθν υπερκαταςκευι 
αυτι 

ΝΑΙ   

11.13 Παρελκόμενα: ΝΑΙ   

11.13.1 Πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά 
περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ ςε ευχερι 
κζςθ. Να υπάρχει μθχανιςμόσ που να κακιςτά 
δυνατι τθν αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςθ του 
από ζνα άτομο 

ΝΑΙ   

11.13.2 ειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να 
προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε κατάςταςθ, γρφλοσ, 
τάκοι κ.ά. 

ΝΑΙ   

11.13.3 Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με 
τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.) (όπωσ κα 
ιςχφει κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ του οχιματοσ) 

ΝΑΙ   

11.13.4 Πλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ΝΑΙ   

11.13.5 Σρίγωνο βλαβϊν ΝΑΙ   

11.13.6 Σα απαραίτθτα ζντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τθ 
ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι λειτουργία του 

ΝΑΙ   
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οχιματοσ, ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το 
πλαίςιο και τθν υπερκαταςκευι ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα (κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ 
αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και αντίςτοιχα 
βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό ςε θλεκτρονικι 
μορφι) ανταλλακτικϊν (εικονογραφθμζνα με 
κωδικοποίθςθ κατά το δυνατόν) 

12 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιςτύα  

12.1 Ελλθνικι ζγκριςθ τφπου του προςφερόμενου 
πλιρουσ οχιματοσ με τθν παράδοςθ ςτον Αγοραςτι, 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

NAI   

12.2 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  για όλθ τθν καταςκευι 
(υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ 
μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από     
Πιςτοποιθτικό Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το 
παράρτθμα IX τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου 
όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ 
Κοινοποιθμζνο Φορζα. 

ΝΑΙ   

12.3 Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
τθσ ςειράσ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο αυτοφ του 
καταςκευαςτι του πλαιςίου για καταςκευι και 
τεχνικι υποςτιριξθ των υπό προμικεια ειδϊν 

NAI   

12.4 Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
τθσ ςειράσ ISO 9001:2008, 14001:2004 και 
18001:2007 του καταςκευαςτι τθσ υπερκαταςκευισ.      
Σα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν  εκδοκεί 
από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, 
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό φςτθμα 
Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.)  ι από φορζα 
διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ 
για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation) και μζλοσ τθσ ανατιςτοιχθσ 
ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.) 

ΝΑΙ   

12.5 Βεβαιϊςεισ καλισ ςυμπεριφοράσ και αξιόπιςτθσ 
λειτουργίασ των ίδιων ι παρομοίων 
απορριμματοφόρων οχθμάτων από αντίςτοιχουσ 
φορείσ χριςθσ και γενικά διλωςθ τθσ δυνατότθτασ 
χριςθσ των οχθμάτων από τουσ εν λόγω φορείσ 
χωρίσ προβλιματα  

10   

12.6 Ζτοσ πρϊτθσ παραγωγισ του προςφερόμενου 
μοντζλου (τφπου) ι του αρχικοφ του αν πρόκειται 
για βελτίωςθ προγενζςτερου μοντζλου (παράγοντασ 
αξιοπιςτίασ οχθμάτων) 

   

13 
Τεχνικό Υποςτόριξη και Κϊλυψη 

13.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ 
ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ χρόνοσ ζναρξθσ 
των εγγυιςεων ορίηεται θ θμερομθνία οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των οχθμάτων): 

ΝΑΙ   

13.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ όχθμα (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα 

> 2 ζτθ   
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ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να 
καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του 
Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ 
οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ 
οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό)  

13.1.2 Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ πλαιςίου > 3 ζτθ   

13.1.3 Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ 
υπερκαταςκευισ 

> 3 ζτθ   

13.1.4 Σο πλαίςιο του οχιματοσ, κατά τθν περίοδο τθσ 
εγγφθςθσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να 
παρουςιάςει ριγμα ι ςτρζβλωςθ ακόμθ και για 
φορτία μεγαλφτερα του ανϊτατου επιτρεπόμενου 
κατά 20%. Αν διαπιςτωκεί τζτοιο ελάττωμα ο 
Προμθκευτισ κα υποχρεωκεί χωρίσ αντιρριςεισ να 
αντικαταςτιςει το πλαίςιο ι μζροσ αυτοφ με άλλο 
περιςςότερο ενιςχυμζνθσ καταςκευισ ι να 
προχωριςει ςε επιςτθμονικά παραδεκτι επιςκευι 
του πλαιςίου και κατόπιν επικεωριςεωσ του από 
αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Μεταφορϊν, να 
παραδϊςει αυτό μζςα ςε δφο (2) εβδομάδεσ το 
αργότερο ςτον Αγοραςτι 

ΝΑΙ   

13.1.5 το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
Προμθκευτι εφόςον το όχθμα είναι δυνατό να 
κινθκεί αςφαλϊσ, διαφορετικά να μεταφζρεται με 
ζξοδα τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ. 

ΝΑΙ   

13.2 Ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ (τεχνικι βοικεια –  
ανταλλακτικά): 

ΝΑΙ   

13.2.1 Παροχι ανταλλακτικϊν (υπεφκυνεσ δθλϊςεισ / 
βεβαιϊςεισ από καταςκευαςτζσ πλαιςίου και 
υπερκαταςκευισ) 

> 10 ζτθ   

13.2.2 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

13.2.3 Διάρκεια που δεςμεφεται και αναλαμβάνει ο 
Προμθκευτισ τθν προμικεια ανταλλακτικϊν ςτον 
Αγοραςτι (υπεφκυνθ διλωςθ) 

ΝΑΙ   

13.2.4 Οι εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο Αγοραςτισ επί των 
εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων τιμοκαταλόγων ςε 
ανταλλακτικά και εργαςίεσ να είναι μεγαλφτερεσ του 
10% (υπεφκυνθ διλωςθ από τον Προμθκευτι) 

ΝΑΙ   

13.2.5 Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / 
service: περιγραφι των απαιτοφμενων εργαςιϊν, 
αναλωςίμων και ανταλλακτικϊν που κα απαιτοφνται 
κατά τθ διάρκεια των ςυντθριςεων / service,   
χιλιομετρικά ι χρονικά διαςτιματα που κα γίνονται 
αυτζσ. 

ΝΑΙ   

13.2.6 Θ ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ 

ΝΑΙ   
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περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ 
εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν 

13.2.7 Ο Προμθκευτισ ςε περίπτωςθ που το επικυμεί ο 
Αγοραςτισ υποχρεοφται να ςυνάψει ςφμβαςθ 
πλιρουσ ςυντιρθςθσ μετά τθ λιξθ τθσ 
προςφερόμενθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

ΝΑΙ   

13.2.8 Επιςφναψθ κεωρθμζνθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ 
από τθν οποία να προκφπτει / αιτιολογείται θ 
επάρκεια φπαρξθσ τεχνικοφ προςωπικοφ, είκοςι (20) 
εξειδικευμζνοι τεχνίτεσ για τον καταςκευαςτι τθσ 
υπερκαταςκευισ κακϊσ επίςθσ εφόςον ο 
προςφζρων δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ τθσ 
υπερκαταςκευισ κα πρζπει  να διακζτει τρείσ (3) 
εξειδικευμζνουσ  τεχνίτεσ, 

ΝΑΙ   

13.2.9 Θ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ να είναι 
πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
και ςτθν τεχνικι προςφορά να επιςυναφκεί το 
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 

ΝΑΙ   

13.3 Ανάλθψθ τθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ (εργαςία, 
αναλϊςιμα, ανταλλακτικά) μετά το πζρασ τθσ 
προςφερόμενθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι 
τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν ακροιςτικά. Να 
κατατεκεί ςχετικι διλωςθ. 

ΝΑΙ   

13.4 Εμπειρία και ειδίκευςθ: ΝΑΙ   

13.4.1 Κατάλογοσ με τισ πωλιςεισ του ςυγκεκριμζνου ι 
παρομοίων καινοφριων απορριμματοφόρων 
οχθμάτων (τφπου πρζςασ διαφορετικισ 
χωρθτικότθτασ)  ςτο δθμόςιο ι ςε ιδιϊτεσ. Οι 
παραδόςεισ αποδεικνφονται εάν μεν ο αποδζκτθσ 
είναι ανακζτουςα αρχι με πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμοδία αρχι ι 
τιμολόγια πϊλθςθσ του οικονομικοφ φορζα, εάν δε 
ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ με βεβαίωςθ 
του αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατό με 
απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα. Ελάχιςτθ 
απαίτθςθ: Για τον καταςκευαςτι 30  ςυνολικά 
παραδόςεισ τουλάχιςτον για τθν τελευταία τριετία 
(ι 10 ανά ζτοσ εάν θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται 
για μικρότερο χρονικό διάςτθμα) όμοιων ι 
παρόμοιων οχθμάτων  όπωσ το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ και για τον προμθκευτι 1 παράδοςθ 

ΝΑΙ   

13.4.2  Χρόνοσ δραςτθριοποίθςθσ του καταςκευαςτι και 
του προμθκευτι ςτθν καταςκευι, προμικεια  και 
τθν τεχνικι υποςτιριξθ ομοίων ι παρομοίων τφπων   
υπερκαταςκευϊν, κακϊσ και ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ 
τελευταίασ τριετίασ ςε οχιματα παρόμοιασ 
κατθγορίασ 

ΝΑΙ   

14 
Δεύγμα 

14.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν ΝΑΙ   
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πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία 
κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ 
ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 5 θμερϊν από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι να 
επιδείξουν δείγμα του απορριμματοφόρου 
οχιματοσ με ίδιο ι όμοιο όχθμα με το 
προςφερόμενο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ . 

15 
Εκπαύδευςη Προςωπικού 

15.1 Εκπαίδευςθ εργατϊν Αγοραςτι για το χειριςμό κάκε 
απορριμματοφόρου 

> 2   

15.2 Εκπαίδευςθ τεχνικϊν Αγοραςτι ςτθ ςυντιρθςθ κάκε 
απορριμματοφόρου 

> 2   

15.3 Εκπαίδευςθ θλεκτρολόγων Αγοραςτι ςτθ 
ςυντιρθςθ κάκε απορριμματοφόρου 

> 1   

15.4 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, 
χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά 
μζςα κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

16 
Παρϊδοςη Οχημϊτων 

16.1 Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ να γίνει ςτθν ζδρα 
του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 
Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

16.2 Σο όχθμα να παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ των 
πινακίδων. 

ΝΑΙ   

16.3 Χρόνοσ παράδοςθσ οχθμάτων < 4μθνϊν   

17 
Συμπληρωματικϊ Στοιχεύα τησ Τεχνικόσ Προςφορϊσ 

17.1 τθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ 
τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ των πλαιςίων και 
υπερκαταςκευϊν των προςφερόμενων οχθμάτων, 
ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να 
προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι 
δυνατότθτεσ των προςφερόμενων οχθμάτων 

ΝΑΙ   

17.2 Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί 
ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και 
τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό 
ζλεγχο οχθμάτων από αρμόδια υπθρεςία του 
Τπουργείου Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ 
άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ 

ΝΑΙ   

17.3 Λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ (ν. 3982/2011) (οι μικρότερεσ επιπτϊςεισ 
κα λθφκοφν κετικά υπόψθ) 

   

17.3.1 Εκπομπζσ CO2 ΝΑΙ   

17.3.2 Εκπομπζσ NOx ΝΑΙ   

17.3.3 Εκπομπζσ NMHC ΝΑΙ   

17.3.4 Εκπομπζσ αιωροφμενων ςωματιδίων ΝΑΙ   
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17.4 Σο όχθμα να ζχει τθ δυνατότθτα να προορίηεται και 
για αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Προαιρετικό   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 

 

 

 

Α/Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
ΚΩΓΙΚΟ CPV  34144512-0  Απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα κε ζπκπηεζηή 

απνξ/ησλ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

 ΔΙΓΟ ΡΚΣ ΔΟΩ 

1 ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΝΣΖΚΑ ΚΔΡΑ ΠΚΞΗΔΠΡΝ 1 89.430,89 

    

  ΤΝΟΛΟ 89.430,89 

  Φ.Ξ.Α (23%) 20.569,11 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 110.000,00 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    

                 ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  ΟΥΗΜΑΣΟ 

                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ.: 110.000,00€ 

   Κ.Α.: 20-7132.001 

Σασ. ∆ν/ζη : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ 9  

Σ.Κ. 72300 ΖΣΔΗΑ 

Σηλέθυνο : 28433 41323 

Fax : 28430 20821  

e-Mail : info@sitia.gr  
 

   

 

Αριθμ. πρωτ.  

 

 

6559/11-12-2015 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. :  ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

   Πηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζαο ππνβάιισ ηελ 

παξαθάησ πξνζθνξά ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο πεξεζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο κε 

ηελ επσλπκία………………………………………………………, κε έδξα …….…………...., νδφο………………………… 

 …………………………., αξηζκφο ……, ΑΦΚ…………………, Γ.Ν.. …………………..,ηειέθσλν ………………….,  

fax …………………………….θαη ειεθηξ. ηαρπδξνκείν……………………………………………………………….  

 

Ο τρόνος ιζτύος ηης προζθοράς είναι 3 μήνες από ηην ημερ/νία ηλεκηρονικής αποζθράγιζης ηφν 

προζθορών. 

 

  

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓ
. 

ΔΘΞΡΩΠΖ 

(%) 

Αξηζκ. 

ΔΘΞΡΩΠΖ (%) 

νινγξάθσο 
ΡΗΚΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
αξηζκεηηθψο 

1.  
  

 
 

 ΤΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α.     

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

 

 

 

 

Ο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 

 

Πξνο: Σν Γήκν εηείαο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ  ΟΥΗΜΑΣΟ 

Τπόςε: ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ   

 ΑΡ. ΠΡΩΣ. 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
6559/11-12-2015 
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