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Αναλυτική Διακήρυξη για την «Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας» 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την:   

Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας  

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. 

Ο Δήμαρχος Σητείας 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις των κάτωθι ως ισχύουν κατά την ημ/νία του διαγωνισμού: 

1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 

19/Α) 

2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

3) του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 

Νοεμβρίου 2005. 

4) του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 

άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

5) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278 

6) του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς 

το Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

7) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 

8) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) 

και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

9) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

10) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» και ιδιαίτερα το 

αρθ. 157 που αφορά στο ύψος των εγγυητικών. 

 

B) Την  50/2016 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

Προκηρύσσει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                     

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 1784 
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πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά 

συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια του κάτωθι είδους: 

Περιγραφή είδους 
«Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες 

πυροπροστασίας» 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
42.999,57 με Φ.Π.Α. 23% 

Κ.Α. 
30-7131.003 

Κωδικοί CCPV 
34223330-8: Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1) Αρμόδιος Φορέας 

Φορέας της προμήθειας είναι ο Δήμος Σητείας και αρμόδια υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία, Α. 

Παναγούλη 1, 72300 Σητεία.  

Τηλ. 2843340553, 2843-3- 40500 (τηλ. Κέντρο) ,τηλ./φαξ: 28430 29243 

 Αρμόδιος Υπάλληλος: Γιάννης Βιτσεντζάκης, τηλ. 28433 50553 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας εγκρίθηκε με τη με αριθ. 62/2016 απόφαση του Δ.Σ. Σητείας. 

 

2)  Είδος Προμήθειας 

   Το προς προμήθεια είδος περιγράφεται και προδιαγράφεται στις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές 

προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

   Ομοίως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης θεωρείται και η μελέτη της προμήθειας με τα όσα 

στοιχεία αυτή περιλαμβάνει (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων).  

 

3) Γενικές Αρχές 

    Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 

όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Αναλυτική 

Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια. 

    Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες 
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αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι 

περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση της Προμήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν 

περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του 

Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

     Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 

εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Αναλυτική Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, 

χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.  

      Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

4) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

     Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δήμο Σητείας την 2α  Ιουνίου  2016 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00.  

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες 

προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

     Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο (Ταχυδρομείο, 

υπηρεσίες ταχυμεταφορών) μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 

έως τις 01/06/2016. Αν κάποια προσφορά αποσταλεί ταχυδρομικώς μετά την 1η Ιουνίου 2016, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

     Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες μέχρι και τις 27-05-2016, από τα γραφεία του Δήμου Σητείας και στον ιστοχώρο του 

Δήμου Σητείας, στην ηλ. διεύθυνση http://www.sitia.gr/information-services/auction. 

 

ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Γιάννης Βιτσεντζάκης 

Διεύθυνση:  Π. Βαρθολομαίου 9, 72300, Σητεία 

Τηλέφωνο:   2843-3-40553 

 

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής (2-6-2016, 11:00π.μ.) θα αρχίσει η διαδικασία της 

αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 α) φυσικά πρόσωπα,  

 β) νομικά πρόσωπα   

 γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

 δ) συνεταιρισμοί 

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  

 

http://www.sitia.gr/information-services/auction
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α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

 

1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

4.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

5.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Στο σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να υπάρχει ο σχετικός κωδικός για 

την πώληση τέτοιου είδους μηχανημάτων.  

6.   Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:  δεν έχει αποκλεισθεί η 

συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

 

β)   Οι αλλοδαποί:  

Τα ως άνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους 

 

γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α), εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή 

του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

2. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, 

όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το 

νομικό πρόσωπο  με την υπογραφή τους. 

3.  Στην περίπτωση που δεν διευκρινίζεται από το καταστατικό:  έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που μπορεί να παραβρεθεί στο διαγωνισμό, να υποβάλει την 

προσφορά και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

4.  Ειδικότερα τα  ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές , στις 

περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο για τις Α.Ε. , απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικασθεί για αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α.2. 

του παρόντος άρθρου. 
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δ)   Οι συνεταιρισμοί:   

1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

 

ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1.  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση. 

2.  Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες 

μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη 

μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. 

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 3.   Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται 

μαζί με την προσφορά, μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και 

δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις, όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται.  

 4.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί 

με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 

εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 5.    Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.Για τους προμηθευτές που στη 

χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 

δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

      Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί 

με την προσφορά, βεβαίωση/εξουσιωδότηση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής 

του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

 

στ) Αντιπροσώπευση συμμετεχόντων 

Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης συμμετοχής στο διαγωνισμό απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής 

ταυτότητας. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, ή συμμετοχής νομικού προσώπου, απαιτείται με ποινή 

αποκλεισμού η κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης.  
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Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.  Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 

προέλευσης και κατασκευής του είδους που προσφέρουν.  

 

2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

    2.1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται εις διπλούν μία πρωτότυπη και 

μια αντίγραφο, δηλαδή τα δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά. 

Τοποθετούνται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.         (Δήμος 

Σητείας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) και ο τίτλος της προμήθειας: (Προμήθεια 

καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας) 

               γ.  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης (1784) 

               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (02-06-2016) 

               ε.  Τα στοιχεία του συμμετέχοντος 

 

   2.2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής.  

 

        2.2.1  Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, όπου αναγράφονται τα στοιχεία α-ε της παρ. 2.1., επίσης μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

 

        2.2.2  Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, σε 

χωριστό σφραγισμένο  επί ποινή αποκλεισμού φάκελο, όπου αναγράφονται τα στοιχεία α-ε της 

παρ. 2.1., με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος 

συμπληρώνεται στο επισυναπτόμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και εις 

διπλούν. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δεν απαιτείται να σφραγισθεί από το Δήμο προ της 

καταθέσεως της προφοράς κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού. Θα σφραγισθεί από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης κατά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών. 

 

  2.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις α-ε του κυρίως φακέλου. 

 

  2.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

 

  2.5. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 
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3.1.  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, και των λοιπών εγγράφων που τη συνοδεύουν (τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή 

υποχρεώσεων κ.τ.λ.), εκτός εάν κατά περίπτωση   στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα 

τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται (π.χ. περίπτωση λάθους στις προδιαγραφές). Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του ευκρινώς τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 

3.2.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

 

3.3.  Διευκρινίσεις δίνονται από τον συμμετέχοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από σχετικό έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν.   

 

4.  Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. 

Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους 

προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   

 

5. Τιμή προσφοράς 

 

5.1.  Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς. Παραμένουν δε σταθερές καθ` 

όλη τη συμβατική διάρκεια της προμήθειας και στην περίπτωση παράτασης αυτής.  Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., 

για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Η 

τιμή προσφοράς αφορά στην προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή ως περιγράφεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς του  ρυμουλκούμενου 

μηχανήματος, η παράδοσή του στον τόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, συναρμολογημένου 

και πλήρως λειτουργικού και μία (1) επίδειξη του τρόπου χειρισμού και λειτουργίας από έμπειρο 

αντιπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρίας (Αναδόχου), καθώς και η απαραίτητη εκπαίδευση του 

προσωπικού. 

 

5.2.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

5.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες επιπρόσθετα στοιχεία που 

κρίνει απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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6. Υποβολή προσφορών 

 

6.1.  Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά ως τις 01/06/2016 στη 

διεύθυνση: 

 

ΔΗΜΟΣ:   ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΔΟΣ:                 ΠΑΤΡ.  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

Τ.Κ:    72300 

Για το διαγωνισμό της 2ας Ιουνίου  2016 με τίτλο «Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες 

πυροπροστασίας»  

Υπόψη: Ιωάννη Βιτσεντζάκη 

 

6.2.  Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την  Πέμπτη  

02/06/ 2016 και ώρα έως 11:00 π.μ. (ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού). 

 

6.3.  Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 01-06-2016 και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

6.4.  Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

7. Εγγυήσεις 

 

7.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση. 

 

7.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 

2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι ύψους 700,00 ευρώ. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 

ορίζεται στη διακήρυξη ήτοι να έχουν τετράμηνη διάρκεια  (τουλάχιστο ως τις 02/10/2016) .  Εγγύηση 

που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

7.3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 

Φ.Π.Α. 

 

7.4.  Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να προβλέπουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

(ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993, ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β'),  και σύμφωνες με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ  της 

παρούσης (Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής).  

 

7.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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8. Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  (Τεχνικές 

Προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.  

      

Η Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια να ζητήσει περαιτέρω δικαιολογητικά από τους συμμετέχοντες, σε 

περίπτωση που απαιτηθεί, για τη σωστότερη αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

 

 

9. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Ο 

Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού 

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Αποσφράγιση προσφορών 

α) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Α.). 

β) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά.  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφεται και αποσφραγίζεται, ελέγχεται όμως σε επόμενο 

στάδιο για τη λεπτομερή εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Σφραγίζεται όμως το Φύλλο 

Συμμόρφωσης Προδιαγραφών.  

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων (Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς).  

Οι ημερομηνίες για κάθε επόμενο στάδιο αξιολόγησης ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες στο 

εκάστοτε πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

γ) Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών. 

2) Αξιολόγηση προσφορών 
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2.1. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων (Στοιχείων) 

Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Για την επιλογή της οικονομικά συμφερότερης προσφοράς 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει 

σύμφωνα με τους Πίνακες που ακολουθούν και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές 

(Παράρτημα Α) και τα λοιπά παραρτήματα της απόφασης διακήρυξης και βάσει όλων των στοιχείων 

που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε 

σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) 

Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο επί μέρους Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα  Α  και την 

Ομάδα Β. Οι Ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε μίας στο σύνολο της 

βαθμολογίας, έχουν ως ακολούθως: 

ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικές προδιαγραφές, ποιότητα & λειτουργικότητα παρελκόμενου μηχανήματος  : με 

συντελεστή βαρύτητας Ομάδας 70% στο σύνολο (εβδομήντα τοις εκατό). 

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή : με συντελεστή βαρύτητας 

Ομάδας 30% στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό). 

Οι ομάδες Κριτηρίων καθώς και τα επιμέρους στοιχεία τους ανταποκρίνονται τόσο στα κριτήρια του 

Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών, όσο και στα λοιπά στοιχεία που αναλύονται στο 

Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

Η Ε.Δ. για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, αξιολογεί το αντίστοιχο 

προσφερόμενο μηχάνημα σύμφωνα με τους Πίνακες που ακολουθούν ανά ΟΜΑΔΑ, οι οποίοι περιέχουν 

αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης με το εύρος της βαθμολογίας εκάστου εξ αυτών και τον συντελεστή 

βαρύτητας κάθε τμήματος. 

Οι πίνακες έχουν ως ακολούθως : 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικές προδιαγραφές, ποιότητα & λειτουργικότητα παρελκόμενου μηχανήματος 

Συντελεστής βαρύτητας ομάδας κριτηρίων: 70% 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Εύρος βαθμολογίας κριτηρίων 

Βαθμολογία Ομάδας Β΄ 

Ελάχιστη Βασική Μέγιστη 

α1 Κινητήρας 16 18 22   

α2 Τροφοδοσία 16 20 24   

α3 Σύστημα θρυμματισμού 16 20 24   

α4 Σύστημα απόρριψης υλικού 12 15 18   

α5 Σύστημα μεταφοράς  12 15 18   

α6 Λοιπά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 8 12 14   
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  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων Σα 80 100 120   

 Σταθμισμένη Τιμή Ομάδας  Α Σαν = Σα  x  70%  (1)  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή 

Συντελεστής βαρύτητας ομάδας κριτηρίων: 30% 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εύρος βαθμολογίας 

κριτηρίων 
Βαθμολογία 

Ομάδας Β΄ 
Ελάχιστη Βασική Μέγιστη 

β1 

Προτεινόμενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 

και εγγύησης του εξοπλισμού από τον προμηθευτή. (ελάχιστη 

1 έτος) 

30 30 35   

β2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της 

τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή (after sales 

service). Αμεσότητα και αποτελεσματικότητα επισκευών 

(χρόνος ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα 

επιτόπιας επισκευής των μηχανημάτων, διαδικασία 

αντιμετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης του 

μηχανήματος με βλάβη με άλλο που λειτουργεί μέχρι να 

αποκατασταθεί η ζημιά, ανταλλακτικά). Εγγύτητα 

συνεργαζόμενου εξουσιοδοτημένου συνεργείου. Διάθεση 

γνήσιων ανταλλακτικών. Δοκιμή μηχανήματος & εκπαίδευση 

προσωπικού. 

40 50 60   

β3 
Διαθεσιμότητα μηχανήματος/Χρόνος παράδοσης (μέγιστος 

χρόνος παράδοσης 3 μήνες) 
15 20 25   

  
    

  

  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων Σβ 85 100 120   

 Σταθμισμένη Τιμή Ομάδας Β Σβν = Σβ  x  30%  (2)  

 

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε 

κάθε κριτήριο στους ανωτέρω πίνακες, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. 

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο ομάδας  βαθμολογείται κάτω από την αντίστοιχη 

ελάχιστη βαθμολογία του κριτηρίου, αποκλείεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
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Ως σταθμισμένη βαθμολογία μιας Ομάδας , ορίζεται το γινόμενο της Βαθμολογίας της ομάδας, (Σα, Σβ) 

επί τον Συντελεστή Βαρύτητας της Ομάδας. 

Ο Ανοιγμένος Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς του κάθε προσφέροντος είναι το άθροισμα των 

Σταθμισμένων Βαθμολογιών των δύο Ομάδων  κριτηρίων, όπως προκύπτουν από τον κατωτέρω τύπο 

(3), ήτοι : 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου/ αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Ε.Δ. 

υπολογίζει τις τιμές σύγκρισης Τ.Σ. των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές 

σε Συγκριτικό Πίνακα, με αύξουσα σειρά του Τ.Σ., λαμβανομένων υπόψη μέχρι δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο : 

(4)  Τ.Σ. = 
Τιμή Προσφοράς 

Σαβ 

 

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της Τιμής Προσφοράς προς την Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Σαβ, δηλ. εκείνη με 

την μικρότερη τιμή σύγκρισης Τ.Σ. Επομένως οι προσφορές κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει 

των Τ.Σ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, Σαβ και προκρίνεται η προσφορά με την 

μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Συνολική 

Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

2.2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

2.3. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες 

 

3) Ενστάσεις 

3.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

Σαβ = Σαν  + Σβν   (3) 
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α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, 

μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

β.   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, 

μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια 

για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση 

αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην δημαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο που 

αποφαίνεται τελικά. 

3.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ 

της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 1) Χρόνος παράδοσης  

Ο μέγιστος χρόνος διάρκειας της προμήθειας είναι 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος θα καθοριστεί με βάσει την προσφορά του Αναδόχου, όπου θα ορίζεται 

το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να παραδοθεί ο κλαδοθρυμματιστής. 

 2) Παράδοση Μηχανήματος 

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το ρυμουλκούμενο όχημα, στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου στη Σητεία και σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Ειδικότερα, ο προμηθευτής υποχρεούται: 

α) να καθορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά της προμήθειας. Έτσι, ο Προμηθευτής 

υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο Σητείας επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν, για την 
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ακριβή ημερομηνία και ώρα μεταφοράς ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι υπεύθυνοι υπάλληλοι και να 

εξασφαλιστεί η παρουσία και συνεργασία τους.  

β) Να προβεί σε μία (1), τουλάχιστο τρίωρη επίδειξη του τρόπου χειρισμού και καλής λειτουργίας του 

μηχανήματος. 

γ) να εκπαιδεύσει τον (τους) υπεύθυνο (-ους) που θα υποδείξει η Υπηρεσία σχετικά με τη χρήση και 

συντήρηση του μηχανήματος. 

3) Τρόπος πληρωμής 

Ολόκληρη η συμβατική αξία του προς προμήθεια είδους θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την 

οριστική παραλαβή του ρυμουλκούμενου οχήματος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  

που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

4) Αναπροσαρμογή Τιμών 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης. Δεν προβλέπεται 

επίσης αναπροσαρμογή στο συμβατικό προϋπολογισμό. 

 

ΣΤ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

     Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς, θα 

αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σητείας στον ιστοχώρο  http://www.sitia.gr/information-

services/auction.  

α)   Παραλαβή Εντύπων Τευχών  

     Σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος ενδιαφερόμενος να παραλάβει έντυπα τεύχη δημοπράτησης, 

μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επικοινωνίας και να παραλάβει τα τεύχη καταβάλλοντας  

κόστος παραβόλου 5,00€ έως τις 27/05/2016. 

β) Ηλεκτρονική Παραλαβή Τευχών    

    Σε περίπτωση που η παραλαβή τευχών γίνει ηλεκτρονικά από την ανωτέρω διεύθυνση και όχι σε 

έντυπη μορφή, θα πρέπει ο υποψήφιος  απαραιτήτως, να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 

Δήμου Σητείας, vitsentzakis@sitia.gr. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να βεβαιώνεται η παραλαβή 

των τευχών δημοπράτησης, να δίδονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που πρόκειται να 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό και οπωσδήποτε τα στοιχεία επικοινωνίας.  

    Επιβεβαίωση λήψης του ανωτέρω μηνύματος από την Υπηρεσία θα πρέπει να ζητείται ηλεκτρονικά 

και τηλεφωνικά, για αποφυγή προβλημάτων σχετικά με τη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  

    Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής των τευχών έως τις 

27/05/2016,   δεν  είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.  
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Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Κατασκευαστικές ατέλειες 

  Ο Προμηθευτής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιανδήποτε ζημία επισυμβεί στο προς προμήθεια 

είδος και δεν οφείλεται σε λάθος χειρισμό αλλά σε κατασκευαστική ατέλεια. Σε περίπτωση που 

αποδεδειγμένα λόγω κατασκευαστικών ατελειών προκληθεί υλική ζημία ή σωματική βλάβη κατά 

προσώπου, παρόλο που τηρούνται οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας, ο προμηθευτής είναι υπόλογος στις 

σχετικές νομικές διατάξεις του αστικού και ποινικού δικαίου.    

  Στα πλαίσια του χρόνου εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει με δικά του 

έξοδα ζημίες που οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες (π.χ. αστοχία υλικών). Ακόμα φέρει 

αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προξενήσει σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατά την 

επισκευή των ατελειών. Είναι δε υποχρεωμένος να αποκαθιστά αυτές άμεσα, ενώ σε κάθε τέτοια 

περίπτωση επισκευής, θα υπογράφεται εκ νέου και θα παραδίδεται στον κύριο της προμήθειας νέα 

εγγύηση καλής λειτουργίας που θα αφορά στο επισκευασμένο τμήμα του παρελκόμενου διάρκειας 12 

μηνών από την ημερομηνία αποκατάστασης της βλάβης. 

2. Μέτρα προστασίας 

 Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη 

μεταφορά, παράδοση και δοκιμαστική λειτουργία/επίδειξη λειτουργίας/εκπαίδευση,  του 

παρελκόμενου μηχανήματος  και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την 

προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων κ.λπ. 

 Επίσης ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα 

οχήματα-μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση 

/μεταφορά/παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας, πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και 

ασφάλειας. 

3. Παράταση διάρκειας εκτέλεσης της προμήθειας 

       Σε περίπτωση έγκαιρου και αιτιολογημένου αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράτασης, η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να εγκρίνει το σχετικό αίτημα και για διάστημα που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β), ως θα βρίσκεται σε ισχύ τη 

συγκεκριμένη περίοδο.  

4. Καθυστερήσεις παράδοσης-κυρώσεις 

     Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος εντός του οριζόμενου συμβατικού ορίου να έχει ολοκληρώσει 

την παράδοση του είδους προς προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στη 

μελέτη της προμήθειας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδικαιολογήτως δε ολοκληρώσει την παράδοση 

του προς προμήθεια είδους εντός της συμβατικής προθεσμίας, ενώ δεν έχει αιτηθεί παράταση αυτής, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο, στον οποίο επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 35 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. [Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β')] 
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   Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση αιτιολογημένης και αποδεκτής από την Προϊσταμένη Αρχή 

καθυστέρησης, στην παραλαβή/μεταφορά/παράδοση του προς προμήθεια είδους . Ως προς τούτο δε, 

θα πρέπει να έχει ενημερωθεί πρωτίστως, εγγράφως (Φαξ), η Υπηρεσία. 

 

Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

     Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερησία νομαρχιακή εφημερίδα 

«Ανατολή» καθώς και στην ημερήσια οικονομική  εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών». Τα 

έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

    Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης δικτυακά (ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ), στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σητείας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

    Στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο διαδικτυακό τόπο http://www.sitia.gr/information-services/auction , 

υπάρχουν αναρτημένα όλα τα σχετικά με τη δημοπράτηση έγγραφα ως περιγράφεται λεπτομερώς στην 

ενότητα Στ): «Παραλαβή τευχών δημοπράτησης-πληροφορίες»  

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου για τυχόν αλλαγές ή 

ενημερώσεις σχετικά με το διαγωνισμό.     

 

Ο Δήμαρχος Σητείας 

 

 

Θοδωρής Πατεράκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   (Α)  

(Αναπόσπαστο τμήμα διακήρυξης) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1) Γενικά για τον καταστροφέα κλαδιών 

http://www.sitia.gr/information-services/auction
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     Πρόκειται για αυτόνομη ρυμουλκούμενη μονάδα τεμαχισμού/θρυμματισμού κλαδιών και λοιπών 

φυτικών υπολειμμάτων. Η προσφερόμενη ρυμουλκούμενη μονάδα θα πρέπει να είναι καινούρια και 

αμεταχείριστη, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέρα των 2 ετών), γνωστού και αξιόπιστου 

κατασκευαστικού οίκου και να έχει έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στους ελληνικούς δρόμους, 

να είναι εξοπλισμένη με σύστημα πέδησης και πλήρες σύστημα φωτισμού, κατάλληλη για ταχύτητες 

έως 80km/h.  Θα πρέπει να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας και να φέρει 

τα απαραίτητα αντίστοιχα  πιστοποιητικά.  Ο θρυμματιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία 

ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως φύλλωμα δένδρων, κορμοί διαμέτρου κατ`ελάχιστον 18 cm, 

φλοιοί δένδρων, ινώδης φυλλώματα και κορμοί (φοινικας), αλλά και παλέτες και άλλα οργανικά 

απόβλητα 

2) Κινητήρας 

    Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πετρελαιοκινητήρα νέας τεχνολογίας, 

(τουλάχιστον Stage III B / Tier 4i for Nonroad Diesel Engines), γνωστού και αξιόπιστου κατασκευαστή, 

υδρόψυκτο, με ηλεκτρική εκκίνηση, αντιρρυπαντικής κατηγορίας, ιπποδύναμης άνω των 40hp 

εφοδιασμένο με αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας, σε περίπτωση υπερθέρμανσης του ψυκτικού 

υγρού ή χαμηλής πίεσης λαδιού. Επιπλέον ο κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση 

στροφών, αλλά και επιλογή στροφών κινητήρα ανάλογα το είδος της ξυλείας και ανάλογα το ρυθμό 

τροφοδοσίας, τόσο για την εξοικονόμηση καυσίμου όσο και για την μείωση του θορύβου κατά τη 

λειτουργία. Επίσης για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη μείωσης της στάθμης του 

θορύβου (ηχομονωτικό κάλυμμα, ειδικά έδρανα απόσβεσης των κραδασμών, κ.τ.λ.).  

 

3) Σύστημα τροφοδοσίας 

 

 Χοάνη εισαγωγής 

         Με ελάχιστο εξωτερικό πλάτος 120cm, και ύψος από το έδαφος περί των 70-90cm για εύκολη 

τροφοδοσία του υλικού προς θρυμματισμό και αποφυγή καταπόνησης των χειριστών. Οι διαστάσεις 

της χοάνης θα πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την εύκολη τροφοδοσία του υλικού προς 

θρυμματισμό. Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις δίνονται 120cm x 120cm x 70cm (βάθος x πλάτος x 

ύψος).  

          Περιμετρικά της χοάνης τροφοδοσίας είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγκατεστημένες μπάρες 

ασφαλείας, οι οποίες θα διακόπτουν τη λειτουργία του μηχανήματος,  για αποτροπή ατυχημάτων σε 

περίπτωση εμπλοκής των χειριστών με το τροφοδοτούμενο υλικό και προώθησης τους προς το θάλαμο 

θρυμματισμού.  

          Μπάρα ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία, (ύψος εισόδου χοάνης), για 

να καταστεί δυνατό για το πόδι του χειριστή να χτυπήσει τη μπάρα και να απενεργοποιήσει το 

μηχανισμό τροφοδοσίας, είτε εκ προθέσεως, είτε αυτόματα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.  

          Επί της χοάνης και πριν το άνοιγμα εισαγωγής του συστήματος θρυμματισμού θα πρέπει να 

υπάρχει ειδικό εύκαμπτο πέτασμα (κουρτίνα) από πλαστικό υλικό, για την προστασία των χειριστών 

από την εκτόξευση θραυσμάτων κατά τη διαδικασία θρυμματισμού.  

 

 Μηχανισμός τροφοδοσίας 

           Θα αποτελείται είτε από ένα μεταλλικό οδοντωτό  κύλινδρο (αυλακωτό, ή με άλλη κατάλληλη 

διαμόρφωση) και μεταλλικό ιμάντα τροφοδοσίας, είτε από δύο μεταλλικούς κυλίνδρους τροφοδοσίας οι 

οποίοι θα λαμβάνουν κίνηση από δύο ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήρες. Η περίπτωση συστήματος 

με μεταλλικό «ιμάντα» τροφοδοσίας εκτιμάται θετικά καθώς θεωρείται καταλληλότερο όσον αφορά 
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στην διευκόλυνση των χειριστών κατά την τροφοδοσία των μικρών κλαδιών, φυλλωμάτων, προϊόντων 

κουρέματος γκαζόν κ.λ.π.  Το άνοιγμα τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις έτσι 

ώστε να μπορεί να τεμαχίσει κλαδιά διαμέτρου έως και 180mm κατ’ ελάχιστον. Το πλάτος του 

μεταλλικού ιμάντα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 40cm, ενώ η επιφάνεια που έρχεται σε 

επαφή με το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη (οδοντώσεις, ραβδώσεις κ.τ.λ.), ώστε 

να διευκολύνει την αρπαγή και μεταφορά του υλικού, προς το θάλαμο θρυμματισμού. Το σύστημα 

τροφοδοσίας μέσω του κυλίνδρου και ιμάντα τροφοδοσίας θα πρέπει να αυτοελέγχεται ηλεκτρονικά 

μέσω κατάλληλης διάταξης (π.χ. nostress device ή αντίστοιχου) ώστε η ταχύτητα τροφοδοσίας να είναι 

ανάλογη της σκληρότητας και του όγκου του εισερχομένου υλικού και έτσι να αποφεύγονται 

μπλοκαρίσματα, να μην καταπονείται η μονάδα και να μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα του 

συστήματος. 

 

4) Σύστημα θρυμματισμού 

   Ο θρυμματισμός του φυτικού και ξυλώδους υλικού θα επιτυγχάνεται μέσω της περιστροφής τυμπάνου 

(κυλινδρικού φορέα) που φέρει ικανό αριθμό ειδικών κινητών κοπτικών σφυρών (hammers). Μπορεί 

επιπροσθέτως να φέρει και λεπίδες κοπής (knives) για λεπτότερο τεμαχισμό του υλικού τροφοδοσίας. 

Εκτιμάται θετικά επίσης η περίπτωση όπου οι σφύρες είναι διπλής κοπής ή υπάρχει σύστημα 

αυτόματου τροχίσματος ή άλλου επιμέρους κατάλληλου συστήματος που  ώστε να επιτυγχάνεται η 

επιμήκυνση του χρόνου ζωής των κοπτικών εξαρτημάτων.           Ομοίως εκτιμάται η πιθανή ύπαρξη 

βοηθητικού δευτερεύοντος συστήματος υποβοήθησης και λεπτότερου τεμαχισμού του υλικού. Το 

μέγεθος των τεμαχίων του θρυμματισμένου υλικού, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 18mm (μήκος 

τεμαχίου).  Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο 

καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του. Η ενδεικτική μέση απόδοση του 

μηχανήματος θα πρέπει να ξεπερνά τα 20m3/h μικτού υλικού κατεργασίας (ξυλώδες υλικό με 

φύλλωμα). Απαραίτητο στοιχείο της μηχανής θρυμματισμού είναι και η ύπαρξη συστήματος 

προστασίας του συστήματος, από υπερτροφοδότηση υλικού προς επεξεργασία ή από 

εμπλοκή/έμφραξη του συστήματος από κάποιο σκληρό αντικείμενο. Θα πρέπει ο αυτοματισμός που 

διαθέτει, να μπορεί να διακόπτει και να επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία τροφοδοσίας και να 

αντιστρέφει τη φορά, όποτε απαιτείται. Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι ο περιορισμός της 

καταπόνησης της μονάδας και η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του μηχανήματος. 

 

5) Σύστημα εξαγωγής θρυμματισμένου υλικού 

     Το θρυμματισμένο υλικό θα αποβάλλεται μέσω τοξοειδούς αγωγού ο οποίος θα έχει δυνατότητα 

περιστροφής κατά 180ο (σε σχέση με το ορίζόντιο επίπεδο), έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγεται η 

κατάλληλη θέση απόρριψης σε σχέση με τον παρακείμενο αγρό ή το σταθμευμένο όχημα αποθήκευσης 

του υλικού. Απαραίτητη είναι η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης και διεύθυνσης εκτόξευσης του 

θρυμματισμένου υλικού, μέσω μηχανισμού ελέγχου (π.χ. κλαπέ). Το ύψος δε του στομίου εκτόξευσης θα 

πρέπει να είναι μεταξύ 2,2m και 2,5m, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση του υλικού στην 

περίπτωση φόρτωσης σε φορτηγό όχημα, αλλά και να αποφεύγεται η απόρριψη των θρυμμάτων πάνω 

στους χειριστές του μηχανήματος. 

 

6) Πίνακας χειρισμού & διατάξεις ελέγχου 

   Ο θρυμματιστής θα περιλαμβάνει πίνακα χειρισμού και διατάξεις ελέγχου έναντι υπερφόρτωσης και 

υπέρβασης του επιτρεπόμενου όγκου τροφοδοσίας. Απαραιτήτως θα πρέπει να υπάρχει οθόνη ελέγχου 

όπου μεταξύ άλλων θα πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί και να ελεγχθεί: 
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- Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας 

- Τμηματικοί χρόνοι λειτουργίας (ημερήσια ωρομέτρηση) 

- Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα και τυμπάνου 

- Κατάσταση συστήματος τροφοδοσίας/προστασίας 

- Πρόγραμμα  λειτουργίας 

Άλλα ενδείκτες/όργανα/λυχνίες λειτουργίας που καλό είναι να διαθέτει το μηχάνημα: στάθμης 

καυσίμου, στάθμης υδραυλικών, θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, πίεσης λαδιού κ.α., τα οποία 

αξιολογούνται θετικά. 

 

7) Πλαίσιο (τρέιλερ) 

     Ο θρυμματιστής θα είναι τοποθετημένος σε πλήρες σύστημα μεταφοράς (trailer) υψηλής αντοχής και 

κατάλληλο για ταχύτητες μέχρι 80 km/h. Το τροχοφόρο πλαίσιο μεταφοράς θα πρέπει να πληροί όλες 

τις ισχύουσες διατάξεις, και να διαθέτει έγκριση τύπου, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

    Στο εμπρόσθιο τμήμα πρέπει να υπάρχει υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος ποδίσκος, για την 

ασφαλή στήριξη και λειτουργία του κλαδοθρυμματιστή, όταν δεν είναι συνδεδεμένο με το όχημα. Για 

μεγαλύτερη ευελιξία το τρέιλερ καλό θα είναι να είναι μονοαξονικό, χωρίς να αποκλείεται ή να 

βαθμολογείται αρνητικά  η περίπτωση προσφοράς διαξονικού. Οι τροχοί του θα προστατεύονται με 

πλαστικά αλεξιβόρβορα (λασπωτήρες) και θα συμμορφώνονται με τα ισχύοντα στην ΕΕ πρότυπα, ιδίως 

την οδηγία 91/226/EHS. 

    Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κοτσαδόρο, φρένα, χειρόφρενο, ασφάλεια αποσύνδεσης 

(αυτόματη ενεργοποίηση φρένων σε περίπτωση αποσύνδεσης) τάκους τροχών, ρεζέρβα και φώτα 

κυκλοφορίας.  

   Επισημαίνεται ότι το σύστημα σύνδεσης του περελκόμενου με το όχημα μεταφοράς (κοτσαδόρος) θα 

πρέπει να είναι κατάλληλο για τη ρυμούλκησή του από μικρό φορτηγό όχημα (4Χ4). 

 

8) Λοιπά στοιχεία μελέτης 

  

 Αδειοδότηση: Το ρυμουλκούμενο μηχάνημα που θα παραδοθεί θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 

καθόλα έτοιμο για κυκλοφορία στους δρόμους χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια 

από μέρους του Δήμου. 

 Βάρος: Το συνολικό βάρος του όλου ρυμουλκούμενου συστήματος καλό είναι να μην υπερβαίνει 

τα 1.500kgr 

 Εγγύηση: απαιτείται ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Μεγαλύτερης 

διάρκειας  εγγύηση θα αξιολογηθεί θετικά. Η κάθε προσφορά θα τεκμηριώνει την υποστήριξη με 

εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους με παραπομπή σε αναφορά τεχνικού 

φυλλαδίου/εγχειριδίου ή σχετική επιστολή του κατασκευαστή. 

 Πιστοποιητικά κλαδοθρυμματιστή: Το προς προμήθεια μηχάνημα θα συνοδεύεται από τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά και αποδεδειγμένα θα πληροί τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας. Θα πρέπει να φέρει σήμανση CE, περί εφαρμογής 

των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και υγιεινής - επί ποινή αποκλεισμού, (Π.Δ. 

377/93 και 18/96) και θα είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα ΕΝ, της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης (CEN). 
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   Επίσης το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας, για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την τεχνική υποστήριξη, πιστοποιημένο κατά 

ΕΝ ISO 9001. 

Το μηχάνημα θρυμματισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. Τα 

χαρακτηριστικά της προσφερόμενης μονάδας πρέπει να ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά της 

σειράς για την οποία έχει εκδοθεί αντίστοιχο CE. Δεν επιτρέπονται κατασκευαστικές 

τροποποιήσεις της μονάδος με σκοπό τη συμμόρφωσή της με τις τεχνικές απαιτήσεις του 

διαγωνισμού εκτός εάν έχει εκδοθεί τροποποιημένο CE, το οποίο θα περιλαμβάνει τις 

κατασκευαστικές διαφοροποιήσεις.  

  Απαραίτητη επίσης είναι η ύπαρξη έγκρισης τύπου ρυμουλκούμενου οχήματος των οδηγιών ΕΚ 

715/2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις ΕΚ692/2008 , ΕΚ 566/2011 και 459/2012  και 

ενσωματώθηκε σε εθνική νομοθεσία. 

 Εγχειρίδια-συνοδευτικά έντυπα. Όλος ο εξοπλισμός όταν θα παραδοθεί θα συνοδεύεται από: 

α) Εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών στην Ελληνική ή στην Αγγλική 

γλώσσα. 

β) Βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφημένα και με κωδικούς ονομαστικά στην Ελληνική ή στην 

Αγγλική γλώσσα. 

Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή ή/και σε μαγνητικό μέσο. 

 Εκπαίδευση - Δοκιμές: Το μηχάνημα θα δοκιμαστεί κατά την παραλαβή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστο 3 ωρών. Η Υπηρεσία μπορεί να διαθέσει εάν το επιθυμεί ο προμηθευτής το 

απαραίτητο προσωπικό για την πραγματοποίηση των δοκιμών. Ο Προμηθευτής υποχρεούται 

ταυτόχρονα να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που θα έχει την ευθύνη χειρισμού του 

μηχανήματος, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού για όσο χρονικό διάστημα κριθεί 

απαραίτητο. 

 Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών:  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι θα υπάρχει πλήρης 

παρακαταθήκη και άμεση διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε ανταλλακτικών για το μηχάνημα για 

τουλάχιστο 10 έτη προς το Δήμο Σητείας.  Θετικά αξιολογείται η προσκόμιση σχετικής 

δήλωσης/βεβαίωσης της κατασκευάστριας εταιρίας 

 Συντήρηση – επισκευή: Επιπλέον, η υποψήφια ανάδοχος εταιρία θα δεσμεύεται για δυνατότητα 

παροχής πλήρους service, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο και 

να δηλώνεται η έδρα του συνεργείου αυτού. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο στην Κρήτη που να μπορεί να εκτελέσει τις απαραίτητες τακτικές εργασίες 

συντήρησης (service) και επισκευής. Η εγγύτητα του συνεργείου θα βαθμολογείται θετικά. 

Σημαντικό είναι επίσης οι βλάβες να μπορούν να αποκατασταθούν το δυνατό επί τόπου χωρίς 

να απαιτείται όταν δεν είναι απαραίτητο, η μεταφορά του εξοπλισμού, στο εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο (ιδιαίτερα όταν το δηλωθέν συνεργείο εδρεύει εκτός ορίων του Δήμου Σητείας). Θα 

πρέπει επομένως να δηλώνεται από τους υποψήφιους η δυνατότητα της επί τόπου επέμβασης 

και το διάστημα που απαιτείται για την επέμβαση.  Όλα τα εξαρτήματα θα διατίθενται θα 

πρέπει να είναι τα γνήσια ανταλλακτικά του εργοστασίου παραγωγής. 

 Παράδοση: Ο κλαδοθρυμματιστής θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο , εντός ενενήντα (90) 

ημερών από την ημερ/νία υπογραφής της σύμβασης. 

Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα ορισθεί από το Δήμο Σητείας και θα παραληφθεί από 

την Επιτροπή Παραλαβής που θα ορισθεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Η ευθύνη και τι κόστος μεταφοράς ως τον τόπο παράδοσης βαρύνει εξολοκλήρου 

τον Ανάδοχο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη 
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μεταφορά του μηχανήματος και να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο Σητείας επτά (7) τουλάχιστον 

μέρες πριν, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα παράδοσης, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι 

εμπλεκόμενοι υπάλληλοι και να εξασφαλιστεί η παρουσία και συνεργασία τους. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το μηχάνημα με επιγραφή που θα του υποδειχθεί 

(ονομασία του Δήμου - έτος),  πάνω στο καταλληλότερο σημείο του σώματος του μηχανήματος.  

 

9) Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

Το «Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών» (Φ.Σ.Τ.Π.) συμπληρώνεται από τους υποψήφιους με 

σκοπό να διευκολυνθεί η αξιολόγηση από τη σχετική Επιτροπή αλλά και ο καταχωρισμός των 

δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες. 

Η υποβολή του Φ.Σ.Τ.Π. με τον φάκελο τεχνικής προσφοράς είναι υποχρεωτική. Οι διαγωνιζόμενοι 

υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα φύλλα συμμόρφωσης, 

συμπληρωμένα και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής 

προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή 

έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ) 

Το Φ.Σ.Τ.Π. συμπληρώνεται ως εξής: 

 Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται τα αντίστοιχα τεχνικά πεδία ή 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Τα 

πεδία είναι ήδη συμπληρωμένα από την Υπηρεσία και δεν πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να 

είναι δυνατή η ισότιμη αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οι 

συμμετέχοντες θέλουν να προσθέσουν κάποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος τους το οποίο 

θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο τίθεται υπό την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προμηθειών, μπορούν   να προσθέσουν μόνο κάτω από την σημείωση «άλλο» και στην 

αντίστοιχη ομάδα τεχνικών προδιαγραφών . 

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν συνοπτικά ακολουθώντας 

την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αντίστοιχη περιγραφή, 

ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Επιτροπή.  

 Στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», πρέπει να σημειωθεί από τους διαγωνιζόμενους η σαφής 

παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην πιθανή αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα 

απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που έχουν περιλάβει στον επί μέρους 

φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που 

συνοδεύει τον κυρίως φάκελο, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 

     Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη δυνατή συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ)., Καθώς 

έτσι τεκμηριώνουν την αντίστοιχη απάντησή που έχουν συμπληρώσει.  Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα  

υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος 

του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική 

Προδιαγραφή α/α 4.iv.). 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης, υπερισχύουν 

οι απαντήσεις του φύλλου συμμόρφωσης. 

Το Φ.Σ.Π. θα δοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η συμπλήρωσή του από 

τους συμμετέχοντες, θα πρέπει όμως να κατατεθεί εντύπως και σφραγισμένο από τον κάθε υποψήφιο.  
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Το Φ.Σ.Π., θα σφραγισθεί με σφραγίδα του Δήμου, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την 

ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Για την επιχείρηση με την Επωνυμία: 

α/α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εργοστάσιο, τύπος και έτος 

κατασκευής 

  

2 Κινητήρας:   

i Τεχνολογία (stage I –IV)   

ii Ιπποδύναμη   

iii Κυβισμός,  αρ. κυλίνδρων   

iv Τρόποι μείωσης θορύβου   

vi  Συστήματα ασφαλείας/καλής 

λειτουργίας κινητήρα 

  

v Κατανάλωση/Αυτονομία    

vi Σύστημα ψύξης   

 Άλλο   

    

    

3 Τροφοδοσία   

i Μπάρες ασφαλείας/χειρισμού   

ii Ύψος από το έδαφος   

iii Διαστάσεις ανοίγματος χοάνης   

iv Μηχανισμός τροφοδοσίας (κύλινδροι, 

ιμάντας, κ.τ.λ.) 

  

v Αυτοματισμός ελέγχου τροφοδοσίας 

(nostress κ.τ.λ.) 

  

vi Δυνατότητα αναδίπλωσης χοάνης 

κατά τη μεταφορά  

  

 Άλλο   

    

    

4 Σύστημα θρυμματισμού   

i Μέγεθος τυμπάνου θρυμματισμού   

ii Τύπος & αριθμός κοπτικών εργαλείων   

iii Ποιότητα & διάρκεια ζωής κοπτικών 

εξαρτημάτων 

  

iv Μέσο μήκος τεμαχίων θρυμματισμένου 

υλικού 

  

v Αυτοματισμός ελέγχου   

vi Προδιαγραφές μέσης απόδοσης 

μηχανήματος (θρυμματισμένο υλικό σε 

m3/h) 

  

 Άλλο   

    

    

5 Σύστημα απόρριψης υλικού   

i Περιστροφή αγωγού εξαγωγής (μοίρες 

º) 

  

ii Ύψος απόρριψης υλικού   

iii Έλεγχος απόστασης απόρριψης   
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iv Δυνατότητα αναδίπλωσης αγωγού 

εξαγωγής κατά τη μεταφορά 

  

v Ελεγχόμενοι παράμετροι (μόνιτορ: 

ώρες λειτουργίας, προγράμματα 

επεξεργασίας, ταχύτητα περιστροφής 

κ.τ.λ.)  

  

 Άλλο   

    

    

6 Σύστημα μεταφοράς    

i Συνολικό βάρος παρελκόμενου 

συστήματος (kgr) 

  

ii Εξοπλισμός τρέιλερ (φανοί, πέδηση, 

ρεζέρβα, συστήματα ασφαλείας κ.τ.λ.) 

  

iii Έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του 

συστήματος του κλαδοθρυμματιστή 

  

iv Αριθμός αξόνων    

v Συνολικές διαστάσεις παρελκόμενου   

vi Σύνδεση με όχημα έλξης   

 Άλλο   

    

7 Όργανα – διατάξεις ελέγχου   

 Οθόνη ελέγχου/χειρισμού   

 Άλλα όργανα ελέγχου   

 Άλλα μετρητικά όργανα ή ενδείκτες 

λειτουργίας (π.χ. λυχνίες κ.α.) 

  

 Άλλο   

    

8 Λοιπά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς   

 Εγγύηση καλής λειτουργίας (διάρκεια)   

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO   

 Πιστοποίηση CE   

 Συνοδευτικά εγχειρίδια μηχανήματος   

 Άλλο   

    

    

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΗΜΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑ 

        Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Είδος Προμ. : Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών 

για ανάγκες πυροπροστασίας   

 Αρ. μελέτης 3/2016 

 Προϋπ..: 42.999,57 € 

 Κ.Α.: 30-7131.003 

 Χρήση: 2016 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προς τον :     ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Ημερομηνία:  
 

Για την επιχείρηση: 
    

Δ/νση: 
    

Τηλ.: Φαξ: 
   

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
    

Σας υποβάλουμε την προσφορά της εταιρίας μας για το παρακάτω είδος: 

     

      

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ.ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για 
ανάγκες πυροπροστασίας 1   

   
ΣΥΝΟΛΟ  

   
ΦΠΑ 23%  

   
ΔΑΠΑΝΗ  

 ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  δύο (2) μήνες 

 
 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 



26 
Αναλυτική Διακήρυξη για την «Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (Γ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα )............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ . 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………  υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..   

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................  

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε ....................ημέρες   από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..  .  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 

άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της .  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε . 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 


