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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2  

της αριθμ. 10/2020 ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ  
«Προμήθεια  Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

» Πατρέων – B΄Φάση 2020 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
διενεργεί ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για το Τμήμα 2 – 
Προμήθεια δύο (2) πυροσβεστικών διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 (Δ/νση 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου & Πολιτικής Προστασία) ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 84.967,74 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους 
της αριθμ. 10/2020 μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 Εύρος -Χρηματοδότηση της σύμβασης: 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ανταποδοτικούς πόρους του Δήμου Πατρέων  
και η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-7132.00005 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου 
Πατρέων όπως αναλυτικά αναφέρουμε: 

Τμήμα 2 

Κ.Α.  Περιγραφή είδους C.P.V. Μ/Μ 
Ποσότη

τα 
Τιμή 

μονάδας € 
Σύνολο € 

35-
7132.00

005 

Προμήθεια δύο πυροσβεστικών 
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4     
[Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

& Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασία]                            

34131000
-4 

ΤΕΜ 
 

2 42.483,87 84.967,74 

Σύνολο 84.967,74  

Φ.Π.Α. 24% 20.392,26  

Σύνολο Τμήματος 2 105.360,00  

Εύρος -Χρηματοδότηση της σύμβαση 
 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση είναι πολυετής και  βαρύνει το  Κ.Α. 35-7132.00005 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων ίδιοι πόροι . 



 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά  ευρώ  και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (84.967,74 
€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

H διάρκεια της σύμβασης ή ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων – μηχανημάτων δεν 
μπορεί να είναι ανώτερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή του 
Συμφωνητικού. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής  και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.                                                                 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.                                                                                   
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 Ο Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών είναι: www.promitheus.gov.gr 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών  14/10/2021 και ώρα 15.00. 
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση του παρόντος διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων,http://www.e-patras.gr Περίληψη της 
προκήρυξης θα δηµοσιευθεί : στην υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές, μία (1) τοπική εβδομαδιαία.                                          
Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο (Εφηµερίδες) βαρύνουν τους 
αναδόχους.  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει 
κωδικό ΑΔΑΜ.    
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  20/10/2021 και ώρα 
11:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 



Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών (άρθρο 100 του ν. 4412/2016) . 
Η διαδικασία άσκησης Προδικαστικών Προσφυγών - Προσωρινή Δικαστική 
Προστασία   
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Το 
παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί 
της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει 
στην οφειλόμενη ενέργεια.  
 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 



Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.       
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.       
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης                                                                                                               
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Στις συμβάσεις προμηθειών 
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της 
παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
του άρθρου 16 του ν.2939/2001.  
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα 
Πατρών. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Ισχύουσες διατάξεις: Ν.4412/16 όπως ισχύει 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέρονται αναλυτικά 
στα έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
www.promitheus.gov.gr   
Ο   αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο 
Αριθμ. Μελετης.  10/2020 και ο συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 139523 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  14/09/2021, με αριθ. προκήρυξης στην ΕΕS: 2021/S 181-
468723            
                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                                                      
 
                                          
                                                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 
 
Να δημοσιευθεί μία φορά  σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 2/824521/0020 

1. Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες        
2. Σε μία τοπική εβδομαδιαία 
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ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

                         ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ.  10 / 2020 : 

 «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων 
-  Β’  Φάση 2020» 
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«Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β΄ Φάση  

2020». 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147 

Πόλη ΠΑΤΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 26221 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 EL 632 

Τηλέφωνο +30 2613610327 

Φαξ +30 2613610258 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@patras.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.e-patras.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Ο.Τ.Α  Α’ Βαθμού   “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό :  Ν. 4412/2016.    
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 6  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.7 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.patras.gr 
  
 

                                                           
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

6 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
7 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 



 
Σελίδα 5 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται από τέσσερα (4)  Τμήματα Προμήθειας. Η περιγραφή 
των τμημάτων της  προμήθειας καθώς ο τρόπος χρηματοδότησης της συμβασης, θα αναφερθεί αναλυτικά 
στις επόμενες παραγράφους. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης8 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πατρέων. Ακολουθούν  πίνακες στους 
οποίους αναλυτικά αναφέρονται ο  φορέας καθώς και τα στοιχεία χρηματοδότησης της παρούσας 
σύμβασης.  
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Σύνολο 
2020 2021 

Α/Α Κ.Α.  Περιγραφή Προυπ/σμός Προυπ/σμός Προυπ/σμός 

1 35-7132.00004 
Προμήθεια γεωργικού 

ελκυστήρα (τρακτέρ) με 
παρελκόμενα 

170.000,00 0,00 170.000,00 

2 35-7132.00005 

Προμήθεια δύο πυροσβεστικών 
οχημάτων 4Χ4, τύπου 
ημιφορτηγών pick up, 

διπλοκάμπινων 

69.998,00 35.362,00 105.360,00 

3 35-7132.00006 
Προμήθεια τεσσάρων 

ημιφορτηγών οχημάτων 4Χ4 
τύπου pick up, διπλοκάμπινων 

119.997,28 38.722,72 158.720,00 

4 35-7132.00007 
Προμήθεια δύο φορτηγών 

ανατρεπόμενων από 5,4 έως 7,2 
τόνους 

99.998,56 45.329,44 145.328,00 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια : «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Πατρέων -  Β’  Φάση 2020», όπως περιγράφεται στις  τεχνικές προδιαγραφές 
του Παραρτήματος IV της παρούσας. 

Η προμήθεια απαρτίζεται από τέσσερα (4) Τμήματα Προμήθειας. Αναλυτικά τα τμήματα της προμήθειας  
περιγράφονται ως ακολούθως :  

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

C.P.V. Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Τμήμα 1 

1 2020                            
35-7132.00004 

Προμήθεια γεωργικού 
ελκυστήρα (τρακτέρ) με 
παρελκόμενα 

16700000-2 ΤΕΜ 1 137.000,00 € 137.000,00 € 

Σύνολο 137.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 32.880,00 € 

Σύνολο Τμήματος 1 169.880,00 € 

                                                           
8 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

C.P.V. Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Τμήμα 2 

1 

2020                              
35-7132.00005 

Προμήθεια δύο 
πυροσβεστικών 
διπλοκάμπινων 

ημιφορτηγών 4Χ4     
[Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας & Πρασίνου & 
Πολιτικής Προστασία] 

34131000-4 ΤΕΜ 2 

28.225,00 € 56.450,00 € 

2021                              
35-7132.00005 14.258,87 € 28.517,74 € 

Σύνολο 84.967,74 € 

Φ.Π.Α. 24% 20.392,26 € 

Σύνολο Τμήματος 2 105.360,00 € 

Τμήμα 3   

1 

2020                                
35-7132.00006 Προμήθεια τεσσάρων 

διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών 4Χ4  

34131000-4 ΤΕΜ 4 

24.193,00 € 96.772,000 € 

2021                                
35-7132.00006 7.807,00 € 31.228,000 € 

Σύνολο 128.000,000 € 

Φ.Π.Α. 24% 30.720,000 € 

Σύνολο Τμήματος 3 158.720,000 € 

Τμήμα 4 

1 

2020                          
35-7132.00007 Προμήθεια μικρών 

φορτηγών από 5,4 έως 
7,2 τόνους 

34134200-7 ΤΕΜ 2 

40.322,00 € 80.644,00 € 

2021                        
35-7132.00007 18.278,00 € 36.556,00 € 

Σύνολο 117.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 28.128,00 € 

Σύνολο Τμήματος 4 145.328,00 € 
Σύνολο Τμημάτων Προμήθειας  χωρίς Φ.Π.Α.                                                                                     

[Τμήμα1+Τμήμα2+Τμήμα3+Τμήμα4]   
467.167,74 € 

Φ.Π.Α. 24% 112.120,26 € 

Συνολική εκτιμώμενη αξία της Προμήθειας 579.288,00 € 

 

 

Επισημαίνεται  ότι :  

α) η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά των ειδών που άνωθεν αναλυτικά αναγράφονται. 

β) στην εκτιμώμενη αξία του κάθε είδους  (οχήματος ή μηχανήματος) συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής, Δήμου Πατρέων. Ο αριθμός, 
η ειδίκευση των εκπροσώπων καθώς και η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσής ορίζονται – περιγράφονται 
αναλυτικά για κάθε είδος ξεχωριστά, στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, Παράρτημα IV, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) που αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα που προηγείται.  
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της εν λόγω προμήθειας.  

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα  (4) 
(που αντιστοιχεί σε όλα τα τμήματα της παρούσας προμήθειας).  
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 
Ν.4412/2016. 
 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα  (ή ομάδα τμημάτων ) 
σε έναν προσφέροντα  υπό την κάτωθι προϋπόθεση: 

Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα να φέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το κάθε 
τμήμα της προμήθειας που πρόκειται να του ανατεθεί.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  579.288,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 467.167,74 € + ΦΠΑ24% 112.120,26 €) 
 

H Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στο τεύχος 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Παραρτήματος IV, ανέρχεται  σε  εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I 
της παρούσας.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)10, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

                                                           
9 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

10 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,11 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 τις διατάξεις του άρθρου 18 "τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016"  του Ν.4469/2017 (Φ.Ε.Κ. 62/ 
Α'/03.05.2017), 

 τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/ Α'/19.05.2017) "Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις", 

 τις διατάξεις του Μέρους Β΄του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/Α΄/13.09.2017) 
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις, 

 τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/2017(Φ.Ε.Κ.171/Α'/13.11.2017) Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,  

 της Υ.Α. με αριθμό 2879/2018 (Β΄ 879) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου», 

 την με υπ΄αριθμ. 10 /2020 μελέτη του τμήματος Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την «Προμήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων -  Β’  Φάση 2020»  

                                                           
11 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 την με  αριθμ. …………….. (ΑΔΑ:…………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων -  
Β’  Φάση 2020» 

 τις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, 
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 
80/2016 και τη δέσμευση στo οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με 
α/α……………………… (ΑΔΑ:……………). 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την ………., ημέρα ………… και ώρα …. την ………., ημέρα ………… και ώρα …. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης12  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/……... 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 13.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.14:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ………[εφόσον είναι γνωστός] 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 15 16 17 18, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

                                                           
12 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
13 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
14 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 
15 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  

16 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

17 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
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σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές, μία (1) τοπική εβδομαδιαία. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 
(Εφηµερίδες) βαρύνουν τους αναδόχους.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)19  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  http://www.patras.gr 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη. 

  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους20  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                                                                                                                                                                 
18  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 
Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

19  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 
20 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
....... 

3.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (Παράρτημα III) 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
5. το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα V), 

6.  ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός (Παράρτημα Ι),  

7. η συγγραφή υποχρεώσεων (Παράρτημα II), 

8. οι τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα IV) και η τεχνική έκθεση(Παράρτημα Ι) 

9. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr21. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 
για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός 
Συστήματος: ……….) και στην διεύθυνση (URL) www.e-patras.gr του Δήμου Πατρέων  Ηλ. Δημοκρατία  
Διακηρύξεις.  

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr ή 
www.eprocurement.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, 
αυτές υποβάλλονται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 

                                                           
21 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 
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των προσφορών και η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει συγκεντρωτικά σε έξι (6) ηµέρες, το 
αργότερο, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www. eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών –διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. (Υ.Α. 56902/215/2017 (Φ.Ε.Κ. 
1924/Β’/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών 
που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε με το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι υπογεγραμμένο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών δεν εξετάζονται.  

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των οκτώ (8) ημερών πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα ν’ απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)22. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

                                                           
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 



 
Σελίδα 13 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 23.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.24   

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. Κάθε μορφής επικοινωνία με 
την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην  Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση)  ή  σε  επίσημη μετάφραση αυτής ή 
στην Αγγλική γλώσσα.   

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα25. 

2.1.5 Εγγυήσεις26 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)27, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών28, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

                                                           
23 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
24 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019. 
25 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
26 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
27  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
28 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.29 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή30 για την υποβολή προσφοράς31. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.32   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης), χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ 
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 
3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β’/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί 
οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο 
τρόπο εφόσον στη χώρα προέλευσή τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη  
δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  
                                                           
29 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

30 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
31 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

32 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής33 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τo ύψος της 
οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  που αντιστοιχεί στο τμήμα 
ή τμήματα της προμήθειας που θα προσφέρουν. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στις  εννιά 
χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  (9.343,35 €) στην περίπτωση που 
κάποιος προμηθευτής προσφέρει για όλα τα τμήματα (τέσσερα τμήματα) της προμήθειας . Αντίστοιχα 
στην περίπτωση που κάποιος προμηθευτής προσφέρει μόνο για το τμήμα 1 ή το  τμήμα 2 κ.λπ., της εν 
λόγω προμήθειας, με την ανάλογη στρογγυλοποίηση το ποσό της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο 
ποσό που αναλυτικά αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Τμήμα 
Προμήθειας 

Είδος  προς προμήθεια 
Εκτιμώμενη 

Αξία προ 
Φ.Π.Α. (€) 

Ύψος 
Εγγυητικής 

Συμμετοχής (€) 

1 Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με παρελκόμενα 137.000,00 € 2.740,00 € 

2 
Προμήθεια δύο πυροσβεστικών διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 
4Χ4  [Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασία]  

84.967,74 € 1.699,35 € 

3 Προμήθεια τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 128.000,000 € 2.560,000 € 

4 Προμήθεια μικρών φορτηγών από 5,4 έως 7,2 τόνους 117.200,00 € 2.344,00 € 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201634. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου. Pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει στην υπηρεσία σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Με φροντίδα του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα,  επί ποινής αποκλεισμού,  ο φορέας που θα εκδώσει 
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής εντός τριών ημερών από την έκδοση αυτής θα πρέπει να αποστείλει 
ηλεκτρονικά  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : mel.kathar@patras.gr  την βεβαίωση εγκυρότητας 
της / των Εγγυητικών Συμμέτοχής που εξέδωσε στο πλαίσιο της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

                                                           
33 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
34 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού35  

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη36 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

                                                           
35 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
36 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου37. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Στο ελληνικό δίκαιο, ο τελεσίδικος χαρακτήρας αφορά στη δικαστική απόφαση, ενώ η 
δεσμευτική ισχύς αφορά στη διοικητική απόφαση. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.38 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. (Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 
περίπτωση γ του Ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017). 

 

                                                           
37 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
38 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται39 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις40:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201641,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,42  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

                                                           
39 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

40  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
 
41 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

42 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 43 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)44. Ο εν λόγω αποκλεισμός τίθεται μόνο 
εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω προμήθεια η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο  ποσό των 
467.167,74 € χωρίς Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να 
λάβουν υπόψη τους τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)45 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 46. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201647. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

 
                                                           
43 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

44 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

45 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
46 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
47  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  



 
Σελίδα 20 

 

Κριτήρια Επιλογής48  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας49  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού50 [ισχύει, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια51  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν/ παρέχουν:  

 
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών  προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού 
οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με την εκτιμώμενη αξία των ειδών των οποίων θα προσφέρουν  
 
ή/και 
 
β)  ασφαλιστικής κάλυψης έναντι  επαγγελματικών κινδύνων, ίση τουλάχιστον με την εκτιμώμενη αξία των 
ειδών των οποίων θα προσφέρουν.  
 

                                                           
48 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

49 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
50 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
51 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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Ο κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να περιγράψει επακριβώς πιο /α από τα ως άνω δικαιολογητικά θα 
υποβάλει με την προσφορά του, στο αντίστοιχο πεδίο (μέρος IV : Κριτήρια επιλογής/Β: Οικονομική και 
χρηματοδοτική επάρκεια) του ΕΕΕΠ- Παράρτημα III. 
 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο (παρ. 5 του άρθρου 47 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ - άρθρο 45 παρ. 5 πδ 60/2007). 

Με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση 
με κάθε επιμέρους τμήμα. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα52  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, κατά μέγιστο όριο, να έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας  του συγκεκριμένου οχήματος - μηχανήματος (δηλαδή 
σύμβαση προμήθειας που θα βρίσκεται  σε πλήρη αντιστοιχία με το τμήμα ή τα τμήματα της προμήθειας 
που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει). Οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν κατάλογο των κυριότερων 
παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Ο κατάλογος θα επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Επισημαίνεται ότι “εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή 
υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία”  (σημείο 2 α) ii) της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).  
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Πατρέων  θα λαμβάνει υπόψη του και παλαιότερα αποδεικτικά, 
δηλαδή και για το διάστημα πριν από την τριετία. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης53  

Η αναθέτουσα αρχή για το σύνολο των οχημάτων μηχανημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της 
παρούσας προμήθειας, όπως προκύπτει και από το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, απαιτεί την 
προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι :                            
Ο κατασκευαστής του εκάστου υπό προμήθεια οχήματος ή μηχανήματος συμμορφώνεται με το πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 

                                                           
52 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να 
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: 
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

53 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016). 
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ή  / και  
 
Ο προμηθευτής του εκάστου υπό προμήθεια οχήματος ή μηχανήματος συμμορφώνεται με το πρότυπο 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.  (Όπου αυτό απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 
Επισημαίνεται ότι η  αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει και αποδέχεται ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν  είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των  σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα  
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4412/2016. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016  Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη,  το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ54 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.55  

Tο ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD).   

                                                           
54 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

55 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών56 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα57 ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.58  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα59 60 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201661. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.8 )62. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.463. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
                                                           
56     Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’). 
57 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
58 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

59 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

60  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

61 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
62 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
63 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. 
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν64. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών65. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.66 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβλή του67. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.268 και 2.2.3.469 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

                                                           
64 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
65  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
66 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
67  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
68 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
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στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του70  Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος θα καταθέσει  υπεύθυνη δήλωση αναφορικά 
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων71. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του72 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού73 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

                                                                                                                                                                                                 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

69 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
70  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
71 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
72      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
73  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω προμήθεια η 
συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο  ποσό των 467.167,74 € χωρίς Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να λάβουν υπόψη τους τον συγκεκριμένο λόγο 
αποκλεισμού. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 74.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.75 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,76 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

 ή /και  

β) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ενδεχομένως πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων. 

                                                           
74 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
75 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

76  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.77 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο.   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα οριζόμενα 
στην εν λόγω παράγραφο.   

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 78.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους79 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

                                                           
77 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
78  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
79 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.80 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης81  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

μόνο βάσει τιμής , ανά τμήμα προμήθειας. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙV  της Διακήρυξης 
και ή  αφορούν το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας ή αφορούν  σε ένα ή περισσότερα τμήματα 
από τα τέσσερα (4)  που την απαρτίζουν.   

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, τους αποδέχεται δε πλήρως και ανεπιφύλακτα 
και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής82. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 

                                                           
80 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
81 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
82 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».83 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus. gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας 
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 84 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.85 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα86, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

                                                           
83 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
84  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
85 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
86 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   Για όσες απαιτήσεις της διακήρυξης για την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά 
δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει στην προσφορά του με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά) τα οποία θα έχουν την μορφή που προβλέπεται στο Παράρτημα IV και 
στο Παράρτημα V της παρούσας. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.87 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.88 

                                                           
87 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/201988 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται 
σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή 
περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος 
υποβολής τους   
88 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα 
να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο 
του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν89: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Το Ε.Ε.Ε.Π  αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75), 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές  ή 
τρίτα μέρη.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας ,  προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής της 
παρούσας,  θα πρέπει απαραιτήτως  να συμπληρώσει το αντίστοιχο  πεδίο «Πληροφορίες σχετικά με 
υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας» του Ε.Ε.Ε.Π 

Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, το Ε.Ε.Ε.Π ή Ε.Ε.Ε.Σ    πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (στην 
τελευταία περίπτωση προσκομίζεται και η εξουσιοδότηση). Σε περίπτωση που περισσότερα 
πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Π, υπογράφουν 
στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) 
Ε.Ε.Ε.Π . 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  IV  
της Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα90 91.  

Οι οικονομικοί φορείς θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας που  αναλυτικά παραθέτεται στο Παραρτήματος  IV της 
παρούσης.   

                                                           
89 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
90 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
91 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν92. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
δηλαδή, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο βάσει τιμής , ανά τμήμα 
προμήθειας, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της 
διακήρυξης όπου υπάρχει υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (πρόσβαση σε ηλεκτρονική 
μορφή). 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V  της παρούσας 
διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Οι οικονομικοί φορείς θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  στο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς που αφορά στην  εν λόγω προμήθεια και  αναλυτικά παραθέτεται στο Παράρτημα V της 
παρούσης, 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης93. 

Έκαστος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει για κάθε ένα από τα τμήματα που απαρτίζουν την 
παρούσα προμήθεια μόνο μία οικονομική προσφορά.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 
τιμή που προσφέρουν σε ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις 
ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν στον (υπό)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά τους ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

                                                           
92 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
          93 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή94 στο τεύχος του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.   

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών95   

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.96 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών97 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,98  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

                                                           
94 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
95 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
96  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
97 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
98 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 



 
Σελίδα 35 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών99 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 100, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την.....και ώρα......ή την [101] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και ώρα... 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 [Στην παρούσα περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού:] 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου102. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

                                                           
99 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
100  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
101 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1 της παρούσας. 

102 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών103. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή104 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.105   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων106 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.107 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.108 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου109 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 110 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης111 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

                                                           
103  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
104 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
105 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
106 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019. 

107  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
108  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
109 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
110 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
111 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών112. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές113 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.114 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά115 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του116.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

                                                           
112  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
113  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
114  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
115  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
116 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω117 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Πποσοστό ……..118 
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό …….119 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο [συμπληρώνεται κατά περίπτωση με βάση την 
επιλογή της Α.Α.]. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά120, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 121. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 

                                                           
117  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
118 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016). 

119 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016). 
120  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
121  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες122 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά123.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής124 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης125. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά126 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών127 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.128  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

                                                           
122 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
123  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
124 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
125 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
126 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
127 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
128  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας129 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.130 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.131 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου132. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής133. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά134. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

                                                           
129 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
130  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
131 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
132  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
133  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
134 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 135 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά τρεις (3) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  
 
Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας:    
 
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα παράσχει  Εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από έναν (1) χρόνο. 

Το ύψος της Εγγύησης καλής λειτουργίας που αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης,  ανέρχεται στο 
2% της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, του εκάστοτε είδους, το οποίο έχει παραδώσει ο 
ανάδοχος.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

                                                           
135 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .136 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.137. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν 
επιτρέπεται η αντικατάσταση του υπεργολάβου.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

                                                           
136 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
137 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 



 
Σελίδα 44 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της138 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/139 140 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης141  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
138  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
139 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
140 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

141 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (μηχανημάτων – οχημάτων) [ο εν 
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 142 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016143 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)144 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος145  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις  παραγράφους 6.1 και 6.2 της παρούσας 
διακήρυξης.    

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

                                                           
142  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
143 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

144 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

145 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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β) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο146 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων147   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
                                                           
146 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
147 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016148. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                           
148   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό (οχήματα / μηχανήματα)  µέσα στα χρονικά όρια 
και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από τους διαγωνιζομένους. Πάντως ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να 
είναι ανώτερος των εκατόν ογδόντα (180)  ημερών, όπως προκύπτει και από τις τεχνικές απαιτήσεις του 
κάθε είδους στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα IV) .  

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών. Τα έξοδα 
μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16149  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Για την οριστική  παραλαβή του οχήματος / μηχανήματος απαιτείται δοκιμαστική λειτουργία καθώς και 
εκπαίδευση του προσωπικού όπως ακριβώς περιγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών 
(Παράρτημα IV)  για κάθε είδος – τμήμα προμήθειας. Το κόστος διενέργειας της δοκιμαστικής λειτουργίας 
καθώς και της εκπαίδευσης  βαρύνει τον ανάδοχο. 

Κατά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού που αφορά στην προμήθεια, η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης αντικαθίσταται με την  εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.  

                                                           
149 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά την ολοκλήρωση της μακροσκοπικής εξέτασης , της  μηχανικής εξέτασης, και 
της πρακτικής δοκιμασίας συντάσσει, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
τούτων, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16..   

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί 
το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του εκάστοτε οχήματος 
μηχανήματος.  
 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.150 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης δεν προβλέπονται ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης κ.λπ 
στο εξωτερικό.  

                                                           
150 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε  προσφερόμενου είδους καθώς  και  η  συμμόρφωσή  του προς  τις  τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  5ημερών  από  την  έγγραφη  
ειδοποίησή  τους  οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν  δείγμα, του  οχήματος / μηχανήματος,  ίδιο  ή 
ισοδύναμο  / παρόμοιο  τύπο με το προσφερόμενο όχημα ή μηχάνημα.   

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας151  

Στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας προβλέπεται η εγγυημένη λειτουργία του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού.  Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας 
να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 
χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή152 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής153  

Στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών. 

 

                                                           
151 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
152   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
153 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).154 
 
 

Πάτρα  ….. / ….. / 2020 

Ο Δήμαρχος Πατρέων  

 

Κώστας Πελετίδης 

 

Πάτρα,   ….   /  06  / 2020 Πάτρα,   …  /  06  / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών  

 και Ελέγχου 
 

  

  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 

Πάτρα,   …  / 06  / 2020 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση / Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 10 /2020 : 

 «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων 
-  Β’  Φάση 2020» 

 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, περιλαμβάνει την προμήθεια (αγορά) εξοπλισμού που 
εντάσσεται στην ενιαία  προμήθεια «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β’ Φάση 2020» που σκοπό έχει: τον εκσυγχρονισμό  και τη 
βελτιστοποίηση  των υπηρεσιών της Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου καθώς και της Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Πατρέων.  

Συγκεκριμένα, η παρούσα Προκήρυξη αφορά τέσσερα  (4) τμήματα προμήθειας τα οποία συνοπτικά 
περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί :  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 

Α/Α Περιγραφή του υπό προμήθεια είδους Μ.Μ. Ποσότητα C.P.V. 

1 Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με 
παρελκόμενα   Τεμ. 1 16700000-2 

Το μηχάνημα  θα είναι απολύτως καινούργιο αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής,  θα πληροί τις 
προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχουν ορισθεί από την Ε.Ε. , τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη ατυχημάτων,   την προστασία των εργαζομένων και  την προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και  τις Ελληνικές & διεθνείς προδιαγραφές. Το προς προμήθεια μηχάνημα 
(γεωργικός ελκυστήρας) προορίζεται για την προσάρτηση καταστροφέα χόρτων με τον οποίο ο Δήμος θα 
καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους  τους θερινούς μήνες για λόγους πυροπροστασίας καθώς επίσης και 
για την έλξη ειδικού μηχανήματος καθαρισμού της άμμου για τον καθαρισμό των παραλιών του Δήμου 
τους θερινούς μήνες. Για την ανάρτηση των κατάλληλων παρελκόμενων μηχανημάτων που αναφέρονται 
ανωτέρω αλλά και τυχόν άλλων μελλοντικά θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων κατηγορίας 2 ή 
πιο εξελιγμένο . 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 

Α/Α Περιγραφή του υπό προμήθεια είδους Μ.Μ. Ποσότητα C.P.V. 

1 
Προμήθεια δύο πυροσβεστικών διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών 4Χ4 [Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου 
& Πολιτικής Προστασία] 

Τεμ. 2 34131000-4 

Τα υπό προμήθεια ημιφορτηγά  όχημα (Double Cab) θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, τυποποιημένα προϊόντα, 

εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης, καθώς και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Το κάθ’ ένα από 

τα υπό προμήθεια οχήματα θα φέρει αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα και θα χρησιμοποιηθεί αφενός από την 

Δ/νση  Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου καθώς και από την Πολιτική Προστασία. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3 

Α/Α Περιγραφή του υπό προμήθεια είδους Μ.Μ. Ποσότητα C.P.V. 

1 Προμήθεια τεσσάρων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 Τεμ. 4 34131000-4 

Τα υπό προμήθεια ημιφορτηγά  όχημα (Double Cab) θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, τυποποιημένα προϊόντα, 

εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης, καθώς και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα 

διπλοκάμπινα  ημιφορτηγά θα χρησιμοποιηθούν  για την βελτιστοποίηση  των υπηρεσιών της Δ/νση 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 

Α/Α Περιγραφή του υπό προμήθεια είδους Μ.Μ. Ποσότητα C.P.V. 

1 Προμήθεια μικρών φορτηγών από 5,4 έως 7,2 τόνους Τεμ. 2 34134200-7 

Το κάθε προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως 

καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από την ημερομηνία 

παράδοσης στον ενδιαφερόμενο Αγοραστή). Τα φορτηγά θα χρησιμοποιηθούν  για την βελτιστοποίηση  

των υπηρεσιών της Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου. Το συνολικό πλάτος εκάστοτε  φορτηγού 

θα είναι το κατάλληλο για την βέλτιστη λειτουργία του σε στενούς χώρους και δρόμους. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν για ένα ή περισσότερα τμήματα της παρούσης 
προμήθειας. 

Τα οχήματα - μηχανήματα ως προς το είδος και την ποσότητα θα είναι όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της παρούσης.  

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σημειώνονται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτημα ΙΙ) της 
διακήρυξης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο, διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής ανά τμήμα  προμήθειας. 
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Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 467.167,74 
€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 112120,26 € δηλ. σύνολο 579.288,00 €.   

Οι φορείς καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησης της εν λόγω προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.2 «Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότησης» της διακήρυξης της παρούσας σύμβασης.   

 
Πάτρα,   ….   /  06  / 2020 Πάτρα,   …  /  06  / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών  

 

 

 

 

 

και Ελέγχου 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα,   …  / 06  / 2020 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD  
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EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 10 /2020 : 
 «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων 
-  Β’  Φάση 2020» 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

C.P.V. Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Τμήμα 1 

1 2020                            
35-7132.00004 

Προμήθεια γεωργικού 
ελκυστήρα (τρακτέρ) με 
παρελκόμενα 

16700000-2 ΤΕΜ 1 137.000,00 € 137.000,00 € 

Σύνολο 137.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 32.880,00 € 

Σύνολο Τμήματος 1 169.880,00 € 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

C.P.V. Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Τμήμα 2 

1 

2020                              
35-7132.00005 

Προμήθεια δύο 
πυροσβεστικών 
διπλοκάμπινων 

ημιφορτηγών 4Χ4 [Δ/νση 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
& Πρασίνου & Πολιτικής 

Προστασία] 

34131000-4 ΤΕΜ 2 

28.225,00 € 56.450,00 € 

2021                              
35-7132.00005 14.258,87 € 28.517,74 € 

Σύνολο 84.967,74 € 

Φ.Π.Α. 24% 20.392,26 € 

Σύνολο Τμήματος 2 105.360,00 € 

Τμήμα 3   

1 

2020                                
35-7132.00006 Προμήθεια τεσσάρων 

διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών 4Χ4  

34131000-4 ΤΕΜ 4 

24.193,00 € 96.772,000 € 

2021                                
35-7132.00006 7.807,00 € 31.228,000 € 

Σύνολο 128.000,000 € 

Φ.Π.Α. 24% 30.720,000 € 

Σύνολο Τμήματος 3 158.720,000 € 
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Τμήμα 4 

1 

2020                          
35-7132.00007 Προμήθεια μικρών 

φορτηγών από 5,4 έως 
7,2 τόνους 

34134200-7 ΤΕΜ 2 

40.322,00 € 80.644,00 € 

2021                        
35-7132.00007 18.278,00 € 36.556,00 € 

Σύνολο 117.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 28.128,00 € 

Σύνολο Τμήματος 4 145.328,00 € 

Σύνολο Τμημάτων Προμήθειας  χωρίς Φ.Π.Α.                                                                                                           
[Τμήμα1+Τμήμα2+Τμήμα3+Τμήμα4]   

467.167,74 € 

Φ.Π.Α. 24% 112.120,26 € 

Συνολική εκτιμώμενη αξία της Προμήθειας 579.288,00 € 

 

 

 
Πάτρα,   ….   /  06  / 2020 Πάτρα,   …  /  06  / 2020 Πάτρα,   …  / 06  / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών 
και Ελέγχου 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

   
   
   
   

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 10 /2020 : 
 «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων 
-  Α’  Φάση 2020» 
 

 
 
 
 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της παρούσης προμήθειας είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως ακριβώς 
αυτός περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων. 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και 
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναλυτικά αναφέρονται 
στο άρθρο 1.4 της διακήρυξης. 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
ανά τμήμα προμήθειας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του νόμου Ν. 
4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Στ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α’/07-04-2014), καθώς και με την παράγραφο 4 του άρθρου 375 του Ν.4412 / 08-08-2016 και είναι σε  
ισχύ.   

 

Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 130 του Ν.4412/2016 (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ο 
ανάδοχος της προμήθειας κατά την εκτέλεσή της θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού, και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σχετικές διεθνείς διατάξεις.  
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Άρθρο 4ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα αναφερόμενα στην 3η παράγραφο, του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 5ο 

Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται και υπογράφεται βάσει των άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/2016 αντίστοιχα, 
από τον αρμόδιο υπάλληλο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο 
άρθρο 202 του Ν.4412/2016.   

 

Άρθρο 6ο 

Εγγύηση συμμετοχής  

Οι προσφέροντες προμηθευτές θα πρέπει να παράσχουν (υποβάλουν) Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της 
οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο τμήμα ή 
στα τμήματα προμήθειας που θα προσφέρουν. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 
της διακήρυξης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 
μεγαλύτερος από την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 

Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό  (5%)  
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτησης της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος 
ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το 
διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.4412/2016.  

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα παράσχει Εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από έναν (1) χρόνο. 

 

Το ύψος της Εγγύησης καλής λειτουργίας που αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης,  ανέρχεται στο 
2% της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, του εκάστοτε είδους, το οποίο έχει παραδώσει ο 
ανάδοχος.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας προβλέπεται η εγγυημένη λειτουργία του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού.  Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει   οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 
χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
6.6 της διακήρυξης. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της Εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 215 
του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 8ο 

Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου :  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 

β) στην περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203  του Ν.4412/2016. 

Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.(άρθρο 204 του Ν.4412/2016)  

 

Άρθρο  9ο  

Παράδοση Εξοπλισμού 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1 της διακήρυξης καθώς 
και  οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

Εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Εάν ο υπό προμήθεια εξοπλισμός φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 

Πλημμελής κατασκευή  

Στην περίπτωση που ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 
σύμβασης, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  Σε 
αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί 
την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)       

 Στην περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016 
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Άρθρο 10ο 

Διοικητικές προσφυγές  

Ο προμηθευτής / ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 
των άρθρων 203, 206, 207 και  213 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
205 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 11ο 

Κρατήσεις - Φόροι 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή Εξοπλισμού 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα διενεργηθεί από την επιτροπή / τις επιτροπές που 
προβλέπονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Ο τρόπος και η διαδικασία της παραλαβής θα υλοποιηθεί 
βάσει των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 της διακήρυξης καθώς και βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 208 Ν.4412/2016 . 

Για την οριστική  παραλαβή του μηχανήματος / των μηχανημάτων και οχήματος / οχημάτων απαιτείται 
δοκιμαστική λειτουργία καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού όπως ακριβώς περιγράφεται στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών για κάθε ομάδα προμήθειας.  

Κατά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού που αφορά στην προμήθεια, η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης αντικαθίσταται με την  εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.  

 

Άρθρο 13ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 
για τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει 
στην Τεχνική Προσφορά του να τεκμηριώνει με σαφήνεια και πληρότητα τα τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, τα οποία δηλώνει με βάση τον πίνακα με τίτλο «Τεχνικές Απαιτήσεις» του 
τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές».  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να παραδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε 
βασικούς μηχανισμούς, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται. Επίσης 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

 



 
Σελίδα 63 

Άρθρο 14ο 

 Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι σε εκτέλεση των σχετικών νόμων 
εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, προεδρικού διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης όπως αυτή 
θα ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο 
παρόν.   

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη 
Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία 
να δεσμεύεται για τα ανωτέρω. 

 
 
 

Πάτρα,   ….   /  06  / 2020 Πάτρα,   …  /  06  / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών  

 

 

 

 

 

και Ελέγχου 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάτρα,   …  / 06  / 2020 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) 

 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 
 

 

 

To EEEΠ επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη με την μορφή δύο αρχείων (αρχείο σε μορφή αρχείου 
XML, και αρχείο σε μορφή αρχείου PDF)  και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς)  

 
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 10 /2020 : 
 «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων 
-  Α’  Φάση 2020» 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια του 
μηχανολογικού εξοπλισμού (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές οδηγίες, τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, κ.λ.π.) οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους 
(Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και τη σύνταξη των προσφορών τους. 

Όλες οι παρακάτω απαιτήσεις είναι ουσιώδεις και απαράβατοι (επί ποινή αποκλεισμού) όροι για τη συμμετοχή 
προμηθευτή στο διαγωνισμό εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση  ± 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 

 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 

Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με παρελκόμενα   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     

1.1 

Το μηχάνημα  θα είναι απολύτως καινούργιο 
αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής,  θα 
πληροί τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς 
που έχουν ορισθεί από την Ε.Ε. , τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
την πρόληψη ατυχημάτων,   την προστασία των 
εργαζομένων και  την προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και  τις Ελληνικές & 
διεθνείς προδιαγραφές. 

ΝΑΙ 

  

  

1.2 

Το προς προμήθεια μηχάνημα (γεωργικός 
ελκυστήρας) προορίζεται για την προσάρτηση 
καταστροφέα χόρτων με τον οποίο ο Δήμος θα 
καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους  τους 
θερινούς μήνες για λόγους πυροπροστασίας 
καθώς επίσης και για την έλξη ειδικού 
μηχανήματος καθαρισμού της άμμου για τον 
καθαρισμό των παραλιών του Δήμου τους 
θερινούς μήνες. 

ΝΑΙ 

    

1.3 

Για την ανάρτηση των κατάλληλων παρελκόμενων 
μηχανημάτων που αναφέρονται ανωτέρω αλλά 
και τυχόν άλλων μελλοντικά θα φέρει υδραυλικό 
σύστημα τριών σημείων κατηγορίας 2 ή πιο 
εξελιγμένο. 

ΝΑΙ 

    

1.4 
Ο ελκυστήρας θα διαθέτει και δυναμοδότη που 
θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του. 

ΝΑΙ 
    

2.      ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ     

2.1 

Ο πετρελαιοκινητήρας του ελκυστήρα θα πρέπει 
να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, 
εναρμονισμένος με την Κοινοτική οδηγία 
2000/25/Ε.Κ. όπως ισχύει σήμερα όσον αφορά τις 
εκπομπές καυσαερίων και  ισχύος τουλάχιστον  95 
ΗΡ. 

ΝΑΙ 

    

2.2 

Ο πετρελαιοκινητήρας να διαθέτει  ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου της αντλίας πετρελαίου ή 
αντίστοιχο σύστημα, ώστε να διατηρείται σταθερή 
η απόδοση του κινητήρα κατά τις αυξομειώσεις 
του φορτίου που έχει να υπερνικήσει. 

ΝΑΙ 
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2.3 

Όλα τα μέρη του κινητήρα που απαιτούν 
συντήρηση ή επιθεώρηση (φίλτρα, μπαταρίες, 
ιμάντες, στόμια πληρώσεως, σημεία ελέγχου κλπ) 
θα πρέπει να είναι προσβάσιμα με εύκολο τρόπο. 

ΝΑΙ 

    

2.4 

Ο κινητήρας θα πληροί τους Κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στα όρια 
εκπομπής καυσαερίων  EU Stage IV ή και πίο 
πρόσφατης 

ΝΑΙ 

    

2.5 

Από τους προμηθευτές θα δοθούν αναλυτικά 
στοιχεία του κινητήρα, των αποδόσεων του, 
διαγράμματα ισχύος-ροπής κατανάλωσης 
καυσίμου. Ειδικότερα για το θέμα της 
κατανάλωσης να δοθούν σχετικά στοιχεία όπως 
π.χ. διαγράμματα, ειδική κατανάλωση καυσίμου 
κλπ.   

ΝΑΙ 

    

3.     ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ     

3.1 

Το σύστημα μετάδοσης θα αποτελείται από 
σύστημα μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων σε 
συνδιασμό με υδροδυναμικό μετατροπέα ροπής ή 
από σύστημα υδροστατικού και μηχανικού 
κυβωτίου ταχυτήτων ή ισοδύναμο σύστημα. 

ΝΑΙ 

    

3.2 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητο ή 
ημιαυτόματο, με ηλεκτροκτρουδραυλική ρεβέρσα 
ή συγχρονιζέ με ρεβέρσα και θα διαθέτει 
τουλάχιστον έξι(6) κύριες ταχύτητες.   

ΝΑΙ 

    

3.3 
Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα πρέπει να φθάνει 
τα 40 Κm/h. 

ΝΑΙ 
    

4.     Δυναμοδότης     

4.1 

Θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα και 
θα εμπλέκεται και θα απεμπλέκεται με την 
βοήθεια ηλεκτροϋδραυλικού χειριστηρίου μέσω 
συμπλέκτη πολλαπλών δίσκων κλειστού σε 
λουτρό λαδιού ή άλλου αξιόπιστου συστήματος 

ΝΑΙ 

    

4.2 
Το  ΡΤΟ θα εργάζεται στις 540 και στις 1000 
στρ/λεπτό 

ΝΑΙ 

    

5.      ΑΞΟΝΕΣ     

5.1 
Και οι δυο άξονες, του ελκυστήρα θα είναι 
κινητήριοι (4Χ4). 

ΝΑΙ 
    

5.2 
Ο εμπρόσθιος άξονας θα διαθέτει σύστημα για 
την βέλτιστη, κάθε φορά, πρόσφυση στο έδαφος. 

ΝΑΙ 
    



 
Σελίδα 68 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5.3 
Ο οπίσθιος άξονας θα είναι βαρέως τύπου με 
μειωτήρες στροφών στις πλήμνες των τροχών ή 
αντίστοιχο ισοδύναμο σύστημα. 

ΝΑΙ 

    

5.4 

Τόσο ο εμπρόσθιος όσο και ο οπίσθιος άξονας θα 
πρέπει να φέρουν σύστημα αναστολής του 
διαφορισμού 100% εν κινήσει με 
ηλεκτοϋδραυλικό ή αντίστοιχο σύστημα.    

ΝΑΙ 

    

5.5 
Ηλεκτοϋδραυλικά ή με άλλο ισοδύναμο σύστημα 
θα εμπλέκεται και θα αποσυμπλέκεται η κίνηση 
από τον εμπρόσθιο άξονα. 

ΝΑΙ 

    

5.6 

Η επιλογή - αναστολή του διαφορισμού και η 
εμπλοκή – απεμπλοκή της τετρακίνησης  να 
εξαρτάται από την ταχύτητα του ελκυστήρα, την 
γωνία στροφής και την ανύψωση του υδραυλικού 
συστήματος έτσι ώστε να υπάρχει η μικρότερη 
δυνατότητα φθορά στα ελαστικά, στα ημιαξόνια 
και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. 

ΝΑΙ 

    

6.      ΣΥΣΤΗΜΑ   ΠΕΔΗΣΗΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ     

6.1 

Το μηχάνημα θα διαθέτει αξιόπιστο σύστημα 
πεδήσεως κατά τη λειτουργία του, όσο και κατά 
την στάθμευσή του. Το σύστημα πέδησης  θα 
ανταποκρίνεται στους διεθνείς κανονισμούς. Θα 
είναι πλήρως στεγανό, υδραυλικόμε δισκόφρενα. 

ΝΑΙ 

    

6.2 
Η επιφάνεια τριβής πεδήσεως θα είναι η μέγιστη 
δυνατή 

ΝΑΙ 
    

6.3 
Το μηχάνημα θα φέρει επίσης μηχανικό σύστημα 
πεδήσεως κατά τη στάθμευση (χειρόφρενο).  

ΝΑΙ 

    

7.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     

7.1 

Το σύστημα διευθύνσεως θα είναι υδροστατικό. Η 
αντλία υδραυλικού του συστήματος διευθύνσεως 
θα είναι ίδια ή και αντίστοιχη με  την αντλία 
υδραυλικού συστήματος του ελκυστήρα. 

ΝΑΙ 

    

7.2 
Η διάμετρος του κύκλου μιας πλήρους στροφής 
του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι η ελάχιστη 
δυνατή. 

ΝΑΙ 

    

8.      ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     



 
Σελίδα 69 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8.1 
Θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων, 
κατηγορίας 2 ή  πιο εξελιγμένο, για την ανάρτηση 
κατάλληλων παρελκόμενων μηχανημάτων. 

ΝΑΙ 
    

8.2 

Θα διαθέτει κατάλληλα ηλεκτροϋδραυλικά (ή 
ισοδύναμες διατάξεις) χειριστήρια με τα οποία θα 
εξασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος των 
παρελκόμενων μηχανημάτων. Θα πρέπει 
οπωσδήποτε να υπάρχει η δυνατότητα ρυθμίσεως 
ώστε το βάθος να μην υπερβαίνει κάποιο 
επιθυμητό όριο. 

ΝΑΙ 

    

8.3 
Θα διαθέτει βαλβίδες εξωτερικών εργασιών 
διπλής ενέργειας με ξεχωριστά χειριστήρια και 
τουλάχιστον τρία (3) τέτοια συστήματα. 

ΝΑΙ 

    

8.4 

Τα χειριστήρια πρέπει να ευρίσκονται μεταξύ τους 
και σε σχέση με άλλα τμήματα του ελκυστήρα σε 
απόσταση τέτοια, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού των χειρών του χειριστή όποια κι 
αν είναι η λειτουργία τους. 

ΝΑΙ 

    

8.5 Η ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού 
συστήματος θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. 

ΝΑΙ 

    

8.6 

Στην προσφορά θα δίνεται αναλυτικά η 
περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων 
του μηχανήματος. Να δοθούν επίσης στην 
προσφορά στοιχεία για την αντλία του 
υδραυλικού (είδος, παροχή και πίεση). 

ΝΑΙ 

    

9.      ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΜΠΙΝΑ     

9.1 

Θα ικανοποιεί όλες τις σχετικές προδιαγραφές 
ασφάλειας της Ε.Ε., σχετικά με το διαθέσιμο χώρο 
χειρισμού, την ευχέρεια πρόσβασης στη θέση 
οδήγησης, τις θύρες και τα παράθυρα, καθώς και 
άλλες διατάξεις.  

ΝΑΙ 

    

9.2 

Η χρήση των μέσων επιβίβασης και αποβίβασης 
πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο. Τα 
ακραξόνια, τα καλύμματα ακραξονίων και οι 
ζάντες δεν γίνονται αποδεκτά ως βαθμίδες ή 
σκαλοπάτια. 

ΝΑΙ 
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9.3 

Τα σημεία πρόσβασης στη θέση οδήγησης και στο 
κάθισμα του οδηγού δεν πρέπει να έχουν 
τμήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν 
τραυματισμό. Όπου υπάρχει κάποιο εμπόδιο, π.χ. 
συμπλέκτης, πρέπει να παρέχεται μια βαθμίδα ή 
μια επιφάνεια στήριξης ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής πρόσβαση στη θέση οδήγησης. 

ΝΑΙ 

    

9.4 
Για όλα τα μέσα επιβίβασης και αποβίβασης 
πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες χειρολαβές. 

ΝΑΙ 
    

9.5 

Οι διατάξεις λειτουργίας των θυρών και των 
παραθύρων πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και 
τοποθετηθεί κατά τρόπο ώστε να μην 
παρουσιάζουν κίνδυνο για τον οδηγό και να μην 
τον εμποδίζουν κατά την οδήγηση. 

ΝΑΙ 

    

9.6 
Η γωνία ανοίγματος της θύρας πρέπει να 
επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση και αποβίβαση. 

ΝΑΙ 

    

9.7 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο θάλαμος 
οδήγησης είναι εφοδιασμένος   με δύο θύρες 
πρέπει να έχει συμπληρωματική έξοδο η οποία θα 
αποτελεί την έξοδο κινδύνου. 

ΝΑΙ 

    

9.8 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο θάλαμος 
οδήγησης είναι εφοδιασμένος με μία θύρα πρέπει 
να διαθέτει δύο πρόσθετες εξόδους που θα 
αποτελούν εξόδους κινδύνου. 

ΝΑΙ 

    

9.9 

       Κάθε μία από τις τρεις εξόδους μπορεί να 
ευρίσκεται σε διαφορετικό τοίχο (ο όρος «τοίχος» 
μπορεί να περιλαμβάνει την οροφή). Τα 
αλεξήνεμα, τα πλαϊνά παράθυρα, το πίσω 
παράθυρο και το άνοιγμα της οροφής μπορούν να 
θεωρούνται έξοδοι ανάγκης εφόσον έχουν ληφθεί 
μέτρα ώστε να ανοίγουν ή να μετατοπίζονται  με 
ταχύτητα από το εσωτερικό του θαλάμου. 

ΝΑΙ   

    

9.10 
Τα πλαίσια των εξόδων κινδύνου δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν κίνδυνο κατά τη διέλευση. ΝΑΙ   

    

9.11 
Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να έχουν τις ελάχιστες 
διαστάσεις που απαιτούνται και προβλέπονται 
από την σχετική νομοθεσία. 

ΝΑΙ   
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9.12 

Θα φέρει σε πλήρη αντιστοιχία με τις θύρες  
αντιολισθητικά σκαλοπάτια, 2 εξωτερικούς 
καθρέπτες και ένα εσωτερικό, υαλοκαθαριστήρες 
μπροστά και πίσω, σύστημα θέρμανσης με φίλτρα 
καθαρισμού του αέρα. 

ΝΑΙ 

    

9.13 

Ο θάλαμος θα στηρίζεται πάνω σε ειδικό σύστημα 
αναρτήσεως με αμορτισέρ και σινεμπλόκ ( ή 
αντίστοιχο ισοδύναμο σύστημα) για την 
απορρόφηση των κραδασμών. 

ΝΑΙ 

    

9.14 

Θα φέρει ψηφιακό πίνακα για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση όλων των λειτουργιών του 
μηχανήματος ή πλέον τεχνολογικά εξελιγμένο 
ολοκληρωμένο  ισοδύναμο σύστημα ελέγχου. 

ΝΑΙ 

    

9.15 

Το κάθισμα του χειριστή θα πρέπει να είναι 
αναπαυτικό, με αερανάρτηση (ή ισοδύναμο 
σύστημα) ρυθμιζόμενη ανάλογα με το βάρος του 
χειριστή. Θα ρυθμίζονται επίσης η κλίση, του 
καθίσματος, της πλάτης, των υποβραχιόνων, όπως 
επίσης και το ύψος του καθίσματος. 

ΝΑΙ 

    

9.16 
Το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει την 
προβλεπόμενη από την Ευρωπαική Νομοθεσία « 
Διάταξη προστασίας σε περίπτωση ανατροπής».  

ΝΑΙ 

    

9.17 

Ως «διάταξη προστασίας σε περίπτωση 
ανατροπής» (θάλαμος ή πλαίσιο ασφαλείας), 
νοούνται οι προβλεπόμενες δομές επί ελκυστήρα 
που έχουν ως βασικό στόχο να αποσοβήσουν ή να 
περιορίσουν τους κινδύνους που διατρέχει ο 
οδηγός σε περίπτωση ανατροπής του ελκυστήρα 
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρησιμοποιήσεώς 
του 

ΝΑΙ 

    

9.18 
Στην προσφορά να δοθεί αναλυτική περιγραφή 
του εξοπλισμού της καμπίνας όπως θήκες 
ντουλαπάκια κ.λ.π. 

ΝΑΙ 

    

10.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ     

10.1 
Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών 
σωμάτων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ 
    

10.2 
Θα φέρει επίσης 6 προβολείς εργασίας (4 
μπροστά και 2 πίσω). 

ΝΑΙ 
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10.3 
Ο συσσωρευτής του οχήματος δε θα χρειάζεται 
συντήρηση (maintenance free). 

ΝΑΙ 
    

10.4 Θα υπάρχει ρευματοδότης για ρυμουλκούμενα 
οχήματα. 

ΝΑΙ 
    

11.   ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ     

11.1 

Το μηχάνημα θα φέρει άγκιστρα ρυμουλκήσεως 
ρυθμιζόμενα κατακορύφως και οριζοντίως και 
μπράτσα φόρτωσης ειδικών εξαρτημάτων 
ρυθμιζόμενα μηχανικά ή υδραυλικά. 

ΝΑΙ 

    

12.   ΕΛΑΣΤΙΚΑ     

12.1 Θα έχουν αντοχή ανάλογη με το συνολικό φορτίο 
των αξόνων. 

ΝΑΙ 

    

12.2 
 Θα πρέπει και μπροστά να έχει μεγάλα ελαστικά 
όπως περίπου πίσω για να κινείται άνετα στην 
άμμο . 

ΝΑΙ 

    

13.   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ     

13.1 

Όταν το μηχάνημα εκτελεί κίνηση προς τα πίσω 
θα πρέπει απαραίτητα να ηχεί διακοπτόμενο 
σήμα ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή 
από το πρόσωπο που βρίσκεται γύρω από το 
μηχάνημα.  

ΝΑΙ 

    

13.2 

Η προσπέλαση σε όλα τα σημεία του 
μηχανήματος για τα οποία απαιτείται είτε συχνός 
έλεγχος είτε συχνή συντήρηση – καθαρισμό – 
λίπανση θα πρέπει να είναι εύκολη. 

ΝΑΙ 

    

13.3 

Θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι το 
προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτεται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός 
έτους. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

ΝΑΙ 
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13.4 

Θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι η χρονική 
διάρκεια για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
και αναλωσίμων ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα 
(10) χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού. Το διάστημα 
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 
ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες.  

ΝΑΙ 

    

13.5 

Θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο 
προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί και να 
επισκευάζει το μηχάνημα. Ο μέγιστος χρόνος 
απόκρισης για την μετάβαση στον τόπο 
λειτουργίας του εξοπλισμού για την παροχή 
τεχνικής υποστήριξης  είναι είκοσι τέσσερεις (24) 
ώρες από την ειδοποίησή του. 

ΝΑΙ 

    

13.6 

Θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού (2-
χειριστές & 3- τεχνίτες) καθώς και  των δοκιμών 
του μηχανήματος θα είναι διάρκειας τριών 
τουλάχιστον εργάσιμων ημερών με έξι ώρες την 
ημέρα. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 

    

13.7 

Η Εκπαίδευση θα περιλαμβάνει :  

ΝΑΙ 

    

Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία 

Οδήγηση του μηχανήματος 

Χειρισμός του μηχανήματος 

Περιοδική Συντήρηση 

Συνιστώμενα λιπαντικά  

Συνιστώμενα άμεσα υλικά - ανταλλακτικά 

13.8 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται με ένα σετ βασικών 
κατάλληλων και απαραίτητων εργαλείων για την 
συντήρηση  του. Επίσης θα συνοδεύεται με 
κατάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα βασικά, 
απαραίτητα ανταλλακτικά, σε βάθος διετίας.  

ΝΑΙ 

    

13.9 Το μηχάνημα θα συνοδεύεται με Πυροσβεστήρα, 
φαρμακείο, τρίγωνο ασφαλείας.  

ΝΑΙ 

    

13.10 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται με πλήρη εφεδρικό  
τροχό  , όμοιος με τους βασικά 
περιλαμβανόμενους.  Σε περίπτωση διαφορετικών 
διαστάσεων (εμπρός & πίσω) έναν τροχό για την 
κάθε διάσταση. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

13.11 
Για την ασφαλή οδήγηση του μηχανήματος, θα 
υπάρχει, εξωτερικός φάρος.  

ΝΑΙ 
    

13.12 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ακολουθεί 
διαδικασίες ISO 9001 ΝΑΙ     

13.13 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό 
Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως στην 
Ελληνική 

ΝΑΙ 
    

13.14 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό 
Εγχειρίδιο Επισκευών στην  Ελληνική ή και την 
Αγγλική. 

ΝΑΙ 
    

13.15 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από 
Εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών  στην  
Ελληνική ή και την Αγγλική 

ΝΑΙ 
    

13.16 
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός 
έξι  (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

ΝΑΙ 
    

13.17 
Ο τόπος παράδοσης θα είναι ο χώρος των 
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών, 
με έξοδα του προμηθευτή. 

ΝΑΙ 
    

13.18 
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν 
αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 
    

13.19 
Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες 
συντηρήσεις /service για το μηχάνημα (εργασία, 
αναλώσιμα, ανταλλακτικά) 

≥ 3 
    

13.20 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται 
πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 

ΝΑΙ 

    

 
 
 

 

Πάτρα,   ….   /  06  / 2020 Πάτρα,   …  /  06  / 2020 Πάτρα,   …  / 06  / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών 
και Ελέγχου 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

   
   
   
   

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 
Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1 

Το υπό προμήθεια ημιφορτηγό όχημα (Double Cab) θα 
είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τυποποιημένο προϊόν, 
εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης 
και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO VI και πίο 
πρόσφατης. 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Το όχημα διπλής καμπίνας θα είναι κατασκευασμένο με 
επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν 
στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ 
αυτή την κατηγορία των οχημάτων. 

ΝΑΙ 

  

1.3 

Το υπό προμήθεια όχημα (Double Cab), θα είναι τύπου 
ημιφορτηγού (pick up), με ανοιχτή πλατφόρμα και θα έχει 
καμπίνα τεσσάρων (4) ή πέντε (5) θέσεων με τέσσερις (4) 
πόρτες επιβατών.  

ΝΑΙ 

  

1.4 

Όλα τα μέρη του οχήματος πρέπει να είναι στιβαρής 
κατασκευής και ικανά να μεταφέρουν το φορτίο τους με 
ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από 
δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο 
βάρους του οχήματος, θα βρίσκεται στο χαμηλότερο 
δυνατό σημείο κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου. 

ΝΑΙ 

  

1.5 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά 
κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, θα πληρούν τις 
ισχύουσες διατάξεις Κ.Ο.Κ. για την έκδοση νόμιμης άδειας 
κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. Ο προμηθευτής θα 
αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε 
συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα 
απαιτηθεί από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος. 

ΝΑΙ 

  

1.6 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση του 
οχήματος έτοιμου προς θέση στην κυκλοφορία με κρατικές 
πινακίδες και έγκριση τύπου στην Ελλάδα, 
αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών (κόστος και ενέργειες).  

ΝΑΙ 

  

1.7 
Το Μικτό Βάρος του οχήματος θα πρέπει να είναι 
μικρότερο ή ίσο των 3.500 κιλών 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ 

2.1 

Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την 
προοριζόμενη χρήση του (για λειτουργία σε οδοστρώματα 
κάθε είδους, με το προβλεπόμενο φορτίο). Θα είναι 
κατασκευασμένο έτσι ώστε να δέχεται τις προβλεπόμενες 
καταπονήσεις με ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλειας και 
θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία. Θα είναι 
εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την 
εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.  

ΝΑΙ 

  

2.2 
Το αμάξωμα θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, και θα 
διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου και της 
θερμότητας και πλήρη στεγανότητα.  

ΝΑΙ 

  

2.3 
Θα έχει ως πρόσθετο εξοπλισμό  κάλυμμα καρότσας για 
προστασία και αδιαβροχοποίηση του χώρου φόρτωσης.  

ΝΑΙ 

  

2.4 
 

Θα έχει τοποθετημένους λασπωτήρες εμπρός και πίσω  
ΝΑΙ 

  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

3.1 

 Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) με κυβισμό από 1.800 cc 
και πάνω, θα είναι  τετρακύλινδρος, τετράχρονος,  
υδρόψυκτος, και θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα 
τροφοδοσίας καυσίμων.  

ΝΑΙ 

  

3.2 
Η απαιτούμενη ισχύς θα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 130 
HP. 

ΝΑΙ 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

4.1 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για 
αυτή την κατηγορία του οχήματος και θα παρέχει τη 
δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος. 

ΝΑΙ 

  

4.2 

Το κιβώτιο ταχυτήτων, θα είναι χειροκίνητου επιλογέα και 
θα διαθέτει σύστημα συγχρονισμού με τουλάχιστον πέντε 
(5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μίας (1) ταχύτητας 
οπισθοπορείας. 

ΝΑΙ 

  

4.3 
Όλοι οι άξονες θα είναι κινητήριοι και επιπρόσθετα ο 
εμπρόσθιος θα είναι και διευθυντήριος. 

ΝΑΙ 
  

4.4 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει 
διαφορικά με μηχανισμούς εμπλοκής, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα μετάδοσης κίνησης στον οπίσθιο άξονα ή και 
στους δύο άξονες (εμπρός – πίσω) κατ’ επιλογή.  

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.5 

Τα διαφορικά θα είναι κατάλληλα για τον υποβιβασμό των 
στροφών που φτάνουν στους τροχούς, τη διαφοροποίηση 
του αριθμού στροφών των τροχών του ίδιου άξονα και για 
την αλλαγή διεύθυνσης. 

ΝΑΙ 

  

4.6 
Σε όλες τις περιπτώσεις (μόνιμης η κατ’ επιλογή 
τετρακίνησης), θα υπάρχει σύστημα Αντι-μπλοκαρίσματος 
των φρένων. 

ΝΑΙ 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

5.1 
Το όχημα θα έχει σύστημα διεύθυνσης κατάλληλο για την 
ασφαλή διεύθυνση του στα οδικά δίκτυα με τον μικρότερο 
δυνατό κύκλο στροφής.  

ΝΑΙ 

  

5.2 

Το σύστημα θα είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής ή 
ηλεκτρουδραυλικής υποβοήθησης (ή αντίστοιχο 
ισοδύναμο σύστημα)  με δυνατότητα μηχανικής 
λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού. 

ΝΑΙ 

  

5.3 
Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του 
θαλάμου οδήγησης  

 

ΝΑΙ 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ   ΠΕΔΗΣΗΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

6.1 
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή 
πέδηση του οχήματος, θα συμφωνεί με τις οδηγίες της ΕΕ. 

ΝΑΙ 

  

6.2 
Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος για τον εμπρόσθιο 
και οπίσθιο άξονα με υλικά τριβής χωρίς αμίαντο (Asbestos 
Free).  

ΝΑΙ 

  

6.3 

Το όχημα θα φέρει Δισκόφρενα εμπρός υποχρεωτικά και 
επιθυμητά πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια σε 
όλους τους τροχούς. Γίνονται αποδεκτά και ταμπούρα με 
υποβοήθηση σέρβο στους πίσω τροχούς.  

ΝΑΙ 

  

6.4 
Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το 
οποίο θα ελέγχει διαρκώς την μη εμπλοκή των τροχών σε 
όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων του οχήματος.  

ΝΑΙ 

  

6.5 

Το όχημα θα διαθέτει κατάλληλο  

Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο).  

 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6.6 

 

Το σύστημα ανάρτησης θα εξασφαλίζει την ασφαλή κίνηση 
του οχήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε 
δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με πλήρες φορτίο. 

 

ΝΑΙ 

  

6.7 
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι σύμφωνο με τις οδηγίες 
της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

6.8 

   Το όχημα θα διαθέτει  τροχούς από κατάλληλο υλικό 
μεγάλης αντοχής, με αντίστοιχα ελαστικά που θα είναι 
χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial,  τα 
οποία θα συνοδεύονται με στοιχεία του κατασκευαστή 
τους σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τη 
συνισταμένη χρήση τους, τις μέγιστες επιτρεπόμενες 
ταχύτητές τους, καθώς και την εβδομάδα παραγωγής τους.  

ΝΑΙ 

  

6.9 Το όχημα θα διαθέτει εφεδρικό τροχό κανονικό, πλήρη 
έτοιμο για χρήση. 

ΝΑΙ 
  

6.10 
Τα ελαστικά θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για καταστάσεις 
χρήσης του οχήματος, όλα των ίδιων διαστάσεων.  

ΝΑΙ 
  

ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΜΠΙΝΑ 

7.1 

Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, 
βραχείας κατασκευής, προδιαγραφών ασφαλείας έναντι 
συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ, και θα 
φέρει  αερόσακους οδηγού, συνοδηγού τουλάχιστον.  

ΝΑΙ 

  

7.2 
Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική 
μόνωση εντός του θαλάμου.  

ΝΑΙ 
  

7.3 
Ο θάλαμος θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες στις πλευρές της 
καμπίνας με τα ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα που θα 
εξασφαλίζουν καλή στεγανότητα και κεντρικό κλείδωμα.  

ΝΑΙ 

  

7.4 Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό 
υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα.  

ΝΑΙ 

  

7.5 

Όλα τα καθίσματα θα είναι ανατομικού σχεδιασμού. Το 
κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο 
(εμπρός – πίσω, ανάκληση πλάτης, επιθυμητό καθ‘ ύψος) 
ώστε να εξασφαλίζεται άνετη οδήγηση.  

ΝΑΙ 

  

7.6 
Όλα τα καθίσματα θα έχουν ζώνες ασφαλείας επιθυμητά 
τριών σημείων. 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.7 
Ο ελεύθερος χώρος και η διάταξη των καθισμάτων θα είναι 
τέτοια ώστε να παρέχεται άνεση και ευχέρεια κατά την 
κίνηση του οχήματος στον οδηγό και τους συνεπιβάτες.  

ΝΑΙ 

  

7.8 
Ο θάλαμος οδήγησης θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα προς 
κάθε κατεύθυνση.  

ΝΑΙ 

  

7.9 

Το αλεξήνεμο και τα πλευρικά παράθυρα θα έχουν 
κατάλληλα κρύσταλλα ασφαλείας. Το αλεξήνεμο 
ειδικότερα θα διαθέτει σύστημα παροχής νερού, με 
ηλεκτρική αντλία, ακροφύσια και τους αντίστοιχους 
υαλοκαθαριστήρες.  

ΝΑΙ 

  

 Ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με :    

7.10 Εσωτερικό καθρέπτη, καθώς και εξωτερικούς, δεξιά και 
αριστερά της καμπίνας, αναδιπλούμενους.  

ΝΑΙ 
  

7.11 Σκιάδια ανεμοθώρακα. ΝΑΙ 
  

7.12 Σύστημα θέρμανσης. ΝΑΙ 
  

7.13 Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ  ΝΑΙ 
  

7.14 Σύστημα αερισμού, μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον 
οδηγό. 

ΝΑΙ 
  

7.15 
Θα υπάρχει σύστημα air contision ή κλιματισμού στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου. Το ψυκτικό υγρό θα είναι 
οικολογικού τύπου.  

ΝΑΙ 

  

7.16 Κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου. ΝΑΙ 
  

7.17 

Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων με όλα τα απαραίτητα 
όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας 
του κινητήρα και γενικά της πορείας του, κατάλληλου 
φωτισμού, με εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο 
οδήγησης.  

ΝΑΙ 

  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

8.1 Οι καλωδιώσεις του ηλεκτρικού συστήματος θα είναι 
άριστα μονωμένες και θα φέρουν την ανάλογη σήμανση. 

ΝΑΙ 

  

 Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα διαθέτει :   
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8.2 Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισμό που προβλέπεται από τον 
ΚΟΚ 

ΝΑΙ 

  

8.3 Δυο (2) προβολείς ομίχλης εμπρός.  ΝΑΙ 
  

8.4 

 
Να διαθέτει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Ε.Ε., επίσης να φέρει 
και ένα (1) φως ομίχλης πίσω τουλάχιστον.  

ΝΑΙ 

  

8.5 Φώτα Stop, ένδειξης κατεύθυνσης (φλας) και λοιπές 
διατάξεις εγκατάστασης,  σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ..  

ΝΑΙ 
  

8.6 

Στην καμπίνα των επιβατών θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) 
φωτιστικά σώματα στην οροφή ή στις πλευρές του 
αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
φωτισμό. Επίσης θα διαθέτει φωτιζόμενα επαρκώς όργανα 
ελέγχου.  

ΝΑΙ 

  

8.7 Το όχημα θα φέρει στην οροφή,  κατάλληλο φάρο ΝΑΙ 
  

 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω 
παρελκόμενα : 

 
  

8.8 

Μεταλλικό εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα περιλαμβάνει 
πέραν των όσων απαιτούνται από τον ΚΟΚ και τα κάτωθι :                                         
α) Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για 
την αντικατάσταση τροχού,                                                              
β) Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό-μεγάλο),  
γ) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.,   
δ) Ένα σετ βασικών κατάλληλων και απαραίτητων 
εργαλείων για την συντήρηση  του οχήματος και του 
αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος.  
Επιπλέον το όχημα θα συνοδεύεται με τα κάτωθι: 
1) Έναν (1) πυροσβεστήρα με κατάλληλο υλικό 
εξουδετέρωσης πυρκαγιάς, που προέρχεται από καύσιμα, 
ελαιολιπαντικά, ή ηλεκτρικό ρεύμα. Το υλικό πυρόσβεσης 
θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον (οδηγία ΕΕ), 
2) Φαρμακείο με συλλογή Α’ Βοηθειών, για πέντε (5) άτομα 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.,                                          
3) Ένα στεγανό δοχείο καυσίμου για το αυτόνομο 
πυροσβεστικό συγκρότημα χωρητικότητας περίπου 10 
λίτρων.                                                                                                                      

ΝΑΙ 

  

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

9.1 
Το διπλοκάμπινο όχημα τύπου (4Χ4) θα φέρει αυτόνομο 
πυροσβεστικό συγκρότημα χωρητικότητας 500 λίτρων 
νερού. 

ΝΑΙ   
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9.2 

Η εν γένει κατασκευή του πυροσβεστικού οχήματος, και το 
αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα (αντλία, σύστημα  
προπλήρωσης κ.λπ.) του οχήματος θα πρέπει να είναι 
κατασκευής εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, να 
αντιπροσωπεύονται στην χώρα μας και να διασφαλίζουν 
τον Δήμο Πατρέων με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα 
ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

9.3 

Η εταιρεία που θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη της 
υπερκατασκευής του οχήματος και του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

9.4 
Η υπερκατασκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
δεξαμενή νερού, το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα , 
τον τυλικτήρα και τα ερμάρια.  

ΝΑΙ   

9.5 

Οι διαστάσεις της υπερκατασκευής να είναι συμβατές με 
αυτές του χώρου φόρτωσης του οχήματος με δυνατότητα 
προσθαφαίρεσης. Να στηρίζεται με κατάλληλο τρόπο στην 
καρότσα του οχήματος και να είναι εφοδιασμένη με 
δακτυλίους ή αντίστοιχο σύστημα για την ανύψωση και την 
αφαίρεσή της.  

ΝΑΙ   

9.6 

Ο ελεύθερος χώρος δεξιά ή / και  αριστερά ή / και πάνω 
από την δεξαμενή νερού να καλυφθεί με κατάλληλο, 
βέλτιστο τρόπο,  από μεταλλικά ή πλαστικά ερμάρια, 
ελαφριάς ισχυρής κατασκευής. 

ΝΑΙ   

9.7 

Το κάθε ερμάριο θα φέρει κατάλληλη θύρα που θα είναι 
εξοπλισμένη με εργονομική κλειδαριά και με σύστημα 
στήριξης της στην ανοικτή θέση της, και θα φέρει 
κατάλληλες βάσεις στήριξης για την κατά περίπτωση 
τοποθέτηση του συνοδευτικού εξοπλισμού.  

ΝΑΙ   

9.8 
Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 
ενισχυμένο πλαστικό υλικό (GRP) ή πολυπροπυλένιο με 
χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα νερού.  

ΝΑΙ   

9.9 

Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να φέρει κατάλληλη 
ανθρωποθυρίδα (με διάμετρο 450 mm, περίπου) με 
στεγανό κάλυμμα. Η δεξαμενή θα είναι μόνιμα 
συνδεδεμένη με την αντλία του αυτόνομου πυροσβεστικού 
συγκροτήματος, με στόμιο διαμέτρου 65mm (2,5 ιντσών),  
εφοδιασμένο με κατάλληλο φίλτρο από ανοξείδωτο 
μέταλλο ή ισοδύναμο υλικό , με κατάλληλο - εργονομικό   
διακόπτη και ελαστικό σύνδεσμο. 

ΝΑΙ   

9.10 

Η δεξαμενή νερού θα φέρει διάταξη αποστράγγισης στο 
κατώτερο σημείο αυτής καθώς επίσης θα είναι 
εφοδιασμένη με ένα στόμιο πλήρωσης από υδροστόμια με 
ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 65 και στεγανό πώμα 
βαμμένα μπλέ.  

ΝΑΙ   
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9.11 
Η δεξαμενή να φέρει στο εσωτερικό της ένα (1) 
τουλάχιστον διαχωριστικό διάφραγμα που να επιτρέπει την 
ελεύθερη διακίνηση του νερού στο εσωτερικό της. 

ΝΑΙ   

9.12 

Η δεξαμενή νερού θα στηρίζεται με τον πλέον κατάλληλο 
και ασφαλή τρόπο στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου της 
υπερκατασκευής. Προσοχή αποκλείονται οι λύσεις 
στήριξης της δεξαμενής στο πλαίσιο με οποιοδήποτε τύπου 
ιμάντα. 

ΝΑΙ   

9.13 

Η δεξαμενή νερού σε κατάλληλη θέση θα φέρει δείκτη της 
στάθμης του νερού  καθώς επίσης θα φέρει διάταξη 
ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης που να 
καταλήγει σε κατάλληλο σημείο (π.χ. πίσω από το οπίσθιο 
διαφορικό) 

ΝΑΙ   

 
Το Αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα  θα περιλαμβάνει 
:     

9.14 
Πυροσβεστική αντλία και κινητήρα προσαρμοσμένο στην 
αντλία μέσω κατάλληλης διάταξης εμπλοκής. 

ΝΑΙ   

9.15 
Η αντλία να φέρει το βέλτιστο  βάρος για το όχημα και να 
είναι συνδεδεμένη με τον κινητήρα , με την  πλέον 
κατάλληλη διάταξη. 

ΝΑΙ   

9.16 
Ο κινητήρας θα είναι βενζινοκίνητος, τετράχρονος, 
αερόψυκτος με κυβισμό άνω των  400 cc  και να αποδίδει 
ελάχιστη ισχύ  12 ΚW.  

ΝΑΙ   

9.17 
Να δηλώνεται στην προσφορά η αυτονομία λειτουργίας 
του συγκροτήματος.  

ΝΑΙ   

9.18 

Η εκκίνηση-στάση του κινητήρα, θα γίνεται με διακόπτη 
(ηλεκτρική μίζα ) και εφεδρικά με τράβηγμα σχοινιού που 
αναδιπλώνεται αυτόματα. Ο κινητήρας θα τροφοδοτείται 
ηλεκτρικά απευθείας από το ηλεκτρικό σύστημα του 
οχήματος. Εναλλακτικά η τροφοδοσία του μπορεί να 
γίνεται από μπαταρία με την οποία θα είναι εφοδιασμένο 
το πυροσβεστικό συγκρότημα. 

ΝΑΙ   

9.19 
Ο κινητήρας θα πρέπει να φέρει ρυθμιστή ελέγχου 
στροφών λειτουργίας (χειρόγκαζο) καθώς επίσης θα 
διαθέτει ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού 

ΝΑΙ   

9.20 

Το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα θα είναι 
εξοπλισμένο με κατάλληλη αντλία η οποία θα είναι 
κατασκευασμένη από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση. Η 
αντλία θα είναι συνδεδεμένη με την δεξαμενή του νερού 
με ελαστική σύνδεση και διακόπτη. 

ΝΑΙ   
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9.21 

Οι επιδόσεις του αντλητικού συγκροτήματος , για άντληση 
νερού από βάθος 3 μέτρων  με σωλήνα εξωτερικού 
διαμέτρου 76 mm να είναι τουλάχιστον 500 l/min σε πίεση 
όχι μικρότερη των 6 bar. 

ΝΑΙ   

9.22 

Η αντλία θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα προ-
πλήρωσης αποτελούμενο από αντλία κενού, που παρέχει 
τη δυνατότητα προ-πλήρωσης και άντλησης νερού από 
φρέατα βάθους τουλάχιστον 6 m, σε σύντομο χρόνο. Υπό 
αυτές τις συνθήκες το εν λόγω σύστημα να έχει την 
ικανότητα παροχής άνω των 250 l/min σε πίεση 6bar, για 
την εκτέλεση αποτελεσματικού πυροσβεστικού έργου.  

ΝΑΙ   

9.23 

Το σύστημα της αντλίας θα πρέπει να φέρει στόμιο 
άντλησης από εξωτερική πηγή νερού διαμέτρου 65 mm με 
αφαιρετό ανοξείδωτο φίλτρο, ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 
65 και στεγανό κάλυμμα βαμμένο μπλέ. 

ΝΑΙ   

9.24 
Το σύστημα της αντλίας να φέρει ένα στόμιο εκτόξευσης με 
ταχυσύνδεσμο τύπου  STORZ 65 με στεγανό πώμα βαμμένο 
κόκκινο. 

ΝΑΙ   

9.25 

Επίσης θα πρέπει να φέρει παροχή με σφαιρικό διακόπτη, 
μόνιμα συνδεδεμένο στον τυλικτήρα σωλήνων των 25 mm 
(διαμέτρου) και μια παροχή με διακόπτη για την πλήρωση 
της υδατοδεξαμενής. 

ΝΑΙ   

9.26 
Η αντλία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μανόμετρο 
εισαγωγής (με δυνατότητα μέτρησης και υποπιέσεων), 
μανόμετρο εξαγωγής και μετρητή ωρών λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

9.27 

Η υπερκατασκευή θα πρέπει να φέρει τυλικτήρα σωλήνων 
από ανοξείδωτο χάλυβα  ή ισοδύναμο υλικό με σύστημα  
τροφοδοσίας μόνιμα συνδεδεμένο  με την αντλία του 
αυτόνομού πυροσβεστικού συγκροτήματος μέσω 
σφαιρικού διακόπτη.  

ΝΑΙ   

9.28 

Ο  τυλικτήρας να φέρει 30 μέτρα σωλήνα (λάστιχο 
πυρόσβεσης),  διαμέτρου 25mm, κατασκευασμένο από 
συνθετικές ίνες πολυεστέρα ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλα 
ενισχυμένο για να έχει πάντα σταθερή διατομή και να είναι 
κατάλληλα προστατευμένο.  

ΝΑΙ   

9.29 

Ο σωλήνας να είναι πυροσβεστικού τύπου, να έχει αντοχή 
στην θραύση, σε πίεση μεγαλύτερη των 80 bar και να 
ζυγίζει περίπου 260 gr/m. Ο σωλήνας να καταλήγει σε 
ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 25 ή 38, στον οποίο να είναι 
προσαρμοσμένος ένας αυλός εκτόξευσης νερού τύπου 
πιστολιού με δυνατότητα εκτόξευσης συμπαγούς βολής 
νερού και διασκορπισμένης βολής, με παροχή τουλάχιστον  
60 l/min σε πίεση 5 bar και σε απόσταση περίπου 20 
μέτρα. 

ΝΑΙ   
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 Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα διαθέτει επιπλέον τα 
ακόλουθα εξαρτήματα : 

   

9.30 

 Δύο  (2) αυλούς εκτόξευσης νερού Χ.Π. με 
ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ – 25 και 
περιστρεφόμενο προστόμιο, για συμπαγή βολή, 
διασκορπισμένη βολή και διακοπή της παροχής, χωρίς 
την χρήση δικλείδας, σύμφωνα με το ΕΝ671 

 Έναν  (1) αυλό εκτόξευσης νερού Χ.Π. με 
ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ – 25 και δικλείδα 
διακοπής και ρύθμισης βολής σε συμπαγή και , 
διασκορπισμένη.   

 Ένα (1) δίκρουνο με δικλείδες και ταχυσυνδέσμους 
τύπου STORZ – 45 / 2Χ25 

 Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης από κράμα ελαφρού 
μετάλλου ή ορείχαλκο με βαλβίδα αντεπιστροφής και 
ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ – 65. 

 Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμου τύπου STORZ – 
65/45 

 Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμου τύπου STORZ – 
45/25 

ΝΑΙ   

9.31 

 Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμου τύπου STORZ – 65 
στο ένα άκρο και ορειχάλκινο σύνδεσμο με θηλυκό 
σπείρωμα υδροστομίων 2 ½’’ στο άλλο. Η γωνία του 
σπειρώματος να είναι 55ο και ο αριθμός των 
σπειρωμάτων να είναι 5 ανά ίντσα. 

 Ένα (1) ρυθμιζόμενο κλειδί υπεργείων υδροστομίων για 
υδροστόμια με στέλεχος κρουνού τετραγωνικής 
διατομής διαστάσεων μέχρι 30Χ30 mm, όσο και 
πενταγωνικής ή τριγωνικής διατομής με πλευρά μέχρι 
30mm χωρίς την αλλαγή κάποιου εξαρτήματος 

 Κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσμων τύπου STORZ 
65/45/25. Δύο (2) τεμ. Από κάθε είδος κλειδιού 

 Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση 
ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε 
πολυουρεθάνη (σύμφωνα με το DIN 14811, ή BS 6391  
Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαικό Εθνικό πρότυπο), 
χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 25mm, μήκους 25m 
έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 σε κάθε 
άκρο. 

 Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση 
ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε 
πολυουρεθάνη (σύμφωνα με το DIN 14811, ή BS 6391  
Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαικό Εθνικό πρότυπο), 
χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 45mm, μήκους 15m 
έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45 σε κάθε 
άκρο. 

 Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση 
ελαστικού 100% ΕPDM, εμβαπτισμένοι σε 

ΝΑΙ   
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πολυουρεθάνη (σύμφωνα με το DIN 14811, ή BS 6391  
Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαικό Εθνικό πρότυπο), 
χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 65mm, μήκους 15m 
έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε 
άκρο. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

10.1 

Η προσπέλαση σε όλα τα σημεία του οχήματος για τα 
οποία απαιτείται είτε συχνός έλεγχος είτε συχνή 
συντήρηση – καθαρισμό – λίπανση θα πρέπει να είναι 
εύκολη. 

ΝΑΙ 

  

10.2 
Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση 
καλής λειτουργίας.  

≥ ενός έτους 
  

10.3 
Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να έχει εγγύηση 
αντισκωρικής προστασία  ≥ 3 έτη 

  

10.4 

Το  πλαίσιο  του οχήματος,  κατά την  περίοδο  της εγγύησης, 
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει  ρήγμα ή  
στρέβλωση  ακόμη  και  για φορτία μεγαλύτερα του ανώτατου 
επιτρεπόμενου κατά 20%. Αν διαπιστωθεί  τέτοιο  ελάττωμα ο 
Προμηθευτής  θα υποχρεωθεί  χωρίς  αντιρρήσεις να 
αντικαταστήσει  το πλαίσιο ή μέρος  αυτού με άλλο  
περισσότερο  ενισχυμένης κατασκευής ή να προχωρήσει σε 
επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου και κατόπιν 
επιθεωρήσεως του από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Μεταφορών, να παραδώσει αυτό μέσα σε δύο (2) εβδομάδες 
το αργότερο στον Αγοραστή 

Στο  διάστημα της  εγγύησης  οι  βλάβες  να 
αποκαθίστανται  στην  έδρα του Αγοραστή,  ή  εάν αυτό 
δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή  
εφόσον  το  όχημα είναι  δυνατό  να κινηθεί ασφαλώς, 
διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της Προμηθεύτριας 
εταιρείας 

ΝΑΙ 

  

10.5 
Ποιότητα εξυπηρέτησης  (τεχνική  βοήθεια –  
ανταλλακτικά): 

 
  

10.6 
Εγγύηση συντήρησης (service) και παροχής  ανταλλακτικών  
(υπεύθυνη δήλωση /βεβαίωση από κατασκευαστή) ≥ 10 έτη 

  

10.7 
Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 
ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) 

≤ 10 ημέρες 
  

10.8 
Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής 
την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης) 

ΝΑΙ 
  

10.9 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού (2-οδηγοί  & 
2- τεχνίτες) καθώς και  των δοκιμών του οχήματος θα είναι 
διάρκειας δύο τουλάχιστον εργάσιμων ημερών με έξι ώρες 
την ημέρα. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 
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10.10 

Η Εκπαίδευση θα περιλαμβάνει :  

Εξοικείωση με το όχημα και ονοματολογία 

Οδήγηση του οχήματος 

Περιοδική Συντήρηση 

Συνιστώμενα λιπαντικά  

Συνιστώμενα άμεσα υλικά - ανταλλακτικά 

ΝΑΙ 

  

10.11 
Το όχημα θα παραδοθεί με κατάλογο, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τα βασικά, απαραίτητα ανταλλακτικά, σε 
βάθος διετίας.  

ΝΑΙ 
  

10.12 Για την ασφαλή οδήγηση του οχήματος, θα υπάρχει, ένας 
εξωτερικός φάρος.  

ΝΑΙ 
  

10.13 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες ISO 
9001 

ΝΑΙ   

10.14 
Το όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα 

ΝΑΙ 
  

10.15 
Το όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Επισκευών στην  Ελληνική ή και την Αγγλική. 

ΝΑΙ 
  

10.16 
Το όχημα θα συνοδεύεται από Εικονογραφημένο κατάλογο 
ανταλλακτικών  στην  Ελληνική ή και την Αγγλική 

ΝΑΙ 
  

10.17 
Το προσφερόμενο όχημα θα παραδοθεί εντός έξι  (6) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ΝΑΙ 

  

10.18 
Ο τόπος παράδοσης θα είναι ο χώρος των εγκαταστάσεων 
του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών. 

ΝΑΙ 
  

10.19 Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν 
αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 
  

10.20 

Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά για το πυροσβεστικό 
Συγκρότημα: 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι η χρονική διάρκεια για την 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αναλωσίμων ανέρχεται 
τουλάχιστον σε δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία της 
οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 

  

10.21 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ανάδοχος προμηθευτής θα 
αναλάβει δωρεάν (εργασία & υλικά ) την 
προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματος για χρονική 
διάρκεια τουλάχιστον ενός (1)  έτους. 

ΝΑΙ 

  

10.22 

Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης (Η απαίτηση 
αφορά τόσο το διπλοκάμπινο όχημα όσο και το αυτόνομο 
πυροσβεστικό συγκρότημα).  Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο 
προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει 
το όχημα. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την μετάβαση 
στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για την παροχή 
τεχνικής υποστήριξης  είναι εικοσιτέσσερις (24) ώρες από 
την ειδοποίησή του. 

ΝΑΙ 
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10.23 

Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του οχήματος, θα κατατεθούν τα αναγκαία 
σχέδια-σκαριφήματα, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) 
και θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων 
των παραγράφων της υπόψη τεχνικής περιγραφής που 
ικανοποιούνται. 

ΝΑΙ 

  

10.24 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εξασφαλίσουν την τεχνική 
υποστήριξη του υπό προμήθεια οχήματος  σε κατάλληλα 
οργανωμένες εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Πατρέων, με τεχνικό προσωπικό που διαθέτει 
αντίστοιχη εμπειρία ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το 
δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών 
προβλημάτων και βλαβών. Στην περίπτωση που η τεχνική 
υποστήριξη θα παρέχεται μέσω τρίτου θα πρέπει να 
κατατεθούν αντίστοιχη δήλωση καθώς και η σχετική 
δήλωση αποδοχής εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, 
από την συνεργαζόμενη εταιρεία  

ΝΑΙ 

  

 
 
 

Πάτρα,   ….   /  06  / 2020 Πάτρα,   …  /  06  / 2020 Πάτρα,   …  / 06  / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών 
και Ελέγχου 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

   
   
   
   

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1 

Το υπό προμήθεια ημιφορτηγό όχημα (Double Cab) 
θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τυποποιημένο 
προϊόν, εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και 
σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  EURO VΙ  
και πίο πρόσφατης. 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Το όχημα διπλής καμπίνας θα είναι κατασκευασμένο 
με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που 
ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισμένο 
οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα 
εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων. 

ΝΑΙ 

  

1.3 

Το υπό προμήθεια όχημα (Double Cab), θα είναι 
τύπου ημιφορτηγού (pick up), με ανοιχτή πλατφόρμα 
και θα έχει καμπίνα τεσσάρων (4) ή πέντε (5) θέσεων 
με τέσσερις (4) πόρτες επιβατών.  

ΝΑΙ 

  

1.4 

Όλα τα μέρη του οχήματος πρέπει να είναι στιβαρής 
κατασκευής και ικανά να μεταφέρουν το φορτίο τους 
με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, 
κάτω από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές 
συνθήκες. Το κέντρο βάρους του οχήματος, θα 
βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από 
όλες τις συνθήκες φορτίου. 

ΝΑΙ 

  

1.5 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά 
κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, θα 
πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις Κ.Ο.Κ. για την 
έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην 
Ελλάδα. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να 
προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο κατά 
την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

ΝΑΙ 

  

1.6 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την παράδοση 
του οχήματος έτοιμου προς θέση στην κυκλοφορία με 
κρατικές πινακίδες και έγκριση τύπου στην Ελλάδα, 
αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών (κόστος και ενέργειες).  

ΝΑΙ 

  

1.7 
Το Μικτό Βάρος του οχήματος θα πρέπει να είναι 
μικρότερο ή ίσο των 3.500 κιλών 

ΝΑΙ 
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ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ 

2.1 

Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την 
προοριζόμενη χρήση του (για λειτουργία σε 
οδοστρώματα κάθε είδους, με το προβλεπόμενο 
φορτίο). Θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να 
δέχεται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις με 
ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλειας και θα έχει 
πλήρη αντισκωριακή προστασία. Θα είναι εργονομικά 
σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση 
του σκοπού που προορίζεται.  

ΝΑΙ 

  

2.2 
Το αμάξωμα θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, και θα 
διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου και της 
θερμότητας και πλήρη στεγανότητα.  

ΝΑΙ 

  

2.3 
Θα έχει τοποθετημένο κάλυμμα καρότσας για 
προστασία και αδιαβροχοποίηση του χώρου 
φόρτωσης.  

ΝΑΙ 

  

2.4 

 

Θα έχει τοποθετημένους λασπωτήρες εμπρός και 
πίσω  

ΝΑΙ 

  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

3.1 

 Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) με κυβισμό από 1.800 
cc και πάνω, θα είναι  τετρακύλινδρος, τετράχρονος,  
υδρόψυκτος, και θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα 
τροφοδοσίας καυσίμων.  

ΝΑΙ 

  

3.2 
Η απαιτούμενη ισχύς θα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 
130 HP. ΝΑΙ 

  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

4.1 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο 
για αυτή την κατηγορία του οχήματος και θα παρέχει 
τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, 
ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του 
οχήματος. 

ΝΑΙ 

  

4.2 

Το κιβώτιο ταχυτήτων, θα είναι χειροκίνητου επιλογέα 
και θα διαθέτει σύστημα συγχρονισμού με 
τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας 
και μίας (1) ταχύτητας οπισθοπορείας. 

ΝΑΙ 

  

4.3 
Όλοι οι άξονες θα είναι κινητήριοι και επιπρόσθετα ο 
εμπρόσθιος θα είναι και διευθυντήριος. 

ΝΑΙ 
  

4.4 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει 
διαφορικά με μηχανισμούς εμπλοκής, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης κίνησης στον 
οπίσθιο άξονα ή και στους δύο άξονες (εμπρός – 
πίσω) κατ’ επιλογή.  

ΝΑΙ 
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4.5 

Τα διαφορικά θα είναι κατάλληλα για τον υποβιβασμό 
των στροφών που φτάνουν στους τροχούς, τη 
διαφοροποίηση του αριθμού στροφών των τροχών 
του ίδιου άξονα και για την αλλαγή διεύθυνσης. 

ΝΑΙ 

  

4.6 
Σε όλες τις περιπτώσεις (μόνιμης η κατ’ επιλογή 
τετρακίνησης), θα υπάρχει σύστημα Αντι-
μπλοκαρίσματος των φρένων. 

ΝΑΙ 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

5.1 
Το όχημα θα έχει σύστημα διεύθυνσης κατάλληλο για 
την ασφαλή διεύθυνση του στα οδικά δίκτυα με τον 
μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής.  

ΝΑΙ 

  

5.2 

Το σύστημα θα είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής ή 
ηλεκτρουδραυλικής υποβοήθησης (ή αντίστοιχο 
ισοδύναμο σύστημα)  με δυνατότητα μηχανικής 
λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού. 

ΝΑΙ 

  

5.3 
Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά 
του θαλάμου οδήγησης  

 

ΝΑΙ 
  

ΣΥΣΤΗΜΑ   ΠΕΔΗΣΗΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

6.1 
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την 
ασφαλή πέδηση του οχήματος, θα συμφωνεί με τις 
οδηγίες της ΕΕ. 

ΝΑΙ 

  

6.2 
Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος για τον 
εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα με υλικά τριβής χωρίς 
αμίαντο (Asbestos Free).  

ΝΑΙ 

  

6.3 

Το όχημα θα φέρει Δισκόφρενα εμπρός υποχρεωτικά 
και επιθυμητά πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με 
επενέργεια σε όλους τους τροχούς. Γίνονται αποδεκτά 
και ταμπούρα με υποβοήθηση σέρβο στους πίσω 
τροχούς.  

ΝΑΙ 

  

6.4 

Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών 
(ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την μη εμπλοκή 
των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων 
του οχήματος.  

ΝΑΙ 

  

6.5 

Το όχημα θα διαθέτει κατάλληλο  

Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης 
(χειρόφρενο).  

 

ΝΑΙ 
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6.6 

 

Το σύστημα ανάρτησης θα εξασφαλίζει την ασφαλή 
κίνηση του οχήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις 
απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με 
πλήρες φορτίο. 

 

ΝΑΙ 

  

6.7 
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι σύμφωνο με τις 
οδηγίες της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία. ΝΑΙ 

  

6.8 

   Το όχημα θα διαθέτει  τροχούς από κατάλληλο υλικό 
μεγάλης αντοχής, με αντίστοιχα ελαστικά που θα είναι 
χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial,  
τα οποία θα συνοδεύονται με στοιχεία του 
κατασκευαστή τους σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους, τη συνισταμένη χρήση τους, τις 
μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητές τους, καθώς και 
την εβδομάδα παραγωγής τους.  

ΝΑΙ 

  

6.9 
Το όχημα θα διαθέτει εφεδρικό τροχό κανονικό, 
πλήρη έτοιμο για χρήση. ΝΑΙ 

  

6.10 
Τα ελαστικά θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
καταστάσεις χρήσης του οχήματος, όλα των ίδιων 
διαστάσεων.  

ΝΑΙ 
  

ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΜΠΙΝΑ 

7.1 

Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου, 
μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προδιαγραφών 
ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη 
Νομοθεσία της ΕΕ, και θα φέρει  αερόσακους οδηγού, 
συνοδηγού τουλάχιστον.  

ΝΑΙ 

  

7.2 
Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και 
θερμική μόνωση εντός του θαλάμου.  

ΝΑΙ 
  

7.3 

Ο θάλαμος θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες στις πλευρές 
της καμπίνας με τα ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα 
που θα εξασφαλίζουν καλή στεγανότητα και κεντρικό 
κλείδωμα.  

ΝΑΙ 

  

7.4 
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό 
ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή 
ελαστικά ταπέτα.  

ΝΑΙ 

  

7.5 

Όλα τα καθίσματα θα είναι ανατομικού σχεδιασμού. 
Το κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να είναι 
ρυθμιζόμενο (εμπρός – πίσω, ανάκληση πλάτης, 
επιθυμητό καθ‘ ύψος) ώστε να εξασφαλίζεται άνετη 
οδήγηση.  

ΝΑΙ 
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7.6 
Όλα τα καθίσματα θα έχουν ζώνες ασφαλείας 
επιθυμητά τριών σημείων. 

ΝΑΙ 

  

7.7 

Ο ελεύθερος χώρος και η διάταξη των καθισμάτων θα 
είναι τέτοια ώστε να παρέχεται άνεση και ευχέρεια 
κατά την κίνηση του οχήματος στον οδηγό και τους 
συνεπιβάτες.  

ΝΑΙ 

  

7.8 
Ο θάλαμος οδήγησης θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα 
προς κάθε κατεύθυνση.  

ΝΑΙ 

  

7.9 

Το αλεξήνεμο και τα πλευρικά παράθυρα θα έχουν 
κατάλληλα κρύσταλλα ασφαλείας. Το αλεξήνεμο 
ειδικότερα θα διαθέτει σύστημα παροχής νερού, με 
ηλεκτρική αντλία, ακροφύσια και τους αντίστοιχους 
υαλοκαθαριστήρες.  

ΝΑΙ 

  

 Ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με :  
  

7.10 
Εσωτερικό καθρέπτη, καθώς και εξωτερικούς, δεξιά 
και αριστερά της καμπίνας, αναδιπλούμενους.  

ΝΑΙ 
  

7.11 Σκιάδια ανεμοθώρακα. ΝΑΙ 
  

7.12 Σύστημα θέρμανσης. ΝΑΙ 
  

7.13 Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ  ΝΑΙ 
  

7.14 
Σύστημα αερισμού, μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από 
τον οδηγό. 

ΝΑΙ 
  

7.15 
Θα υπάρχει σύστημα air contision ή κλιματισμού στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου. Το ψυκτικό υγρό θα είναι 
οικολογικού τύπου.  

ΝΑΙ 

  

7.16 Κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου. ΝΑΙ 

  

7.17 

Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων με όλα τα απαραίτητα 
όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής 
λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, 
κατάλληλου φωτισμού, με εργονομική διευθέτηση 
στο θάλαμο οδήγησης.  

ΝΑΙ 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

8.1 
Οι καλωδιώσεις του ηλεκτρικού συστήματος θα είναι 
άριστα μονωμένες και θα φέρουν την ανάλογη 
σήμανση. 

ΝΑΙ 

  

 Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα διαθέτει :   
  

8.2 
Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισμό που προβλέπεται από 
τον ΚΟΚ 

ΝΑΙ 
  

8.3 Δυο (2) προβολείς ομίχλης εμπρός.  ΝΑΙ   

8.4 
Να διαθέτει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., επίσης να φέρει  και 
ένα (1) φως ομίχλης πίσω τουλάχιστον.  

ΝΑΙ 
  

8.5 
Φώτα Stop, ένδειξης κατεύθυνσης (φλας) και λοιπές 
διατάξεις εγκατάστασης,  σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ..  

ΝΑΙ 

  

8.6 

Στην καμπίνα των επιβατών θα υπάρχουν ένα (1) ή 
δύο (2) φωτιστικά σώματα στην οροφή ή στις πλευρές 
του αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
φωτισμό. Επίσης θα διαθέτει φωτιζόμενα επαρκώς 
όργανα ελέγχου.  

ΝΑΙ 

  

8.7  Το όχημα θα φέρει στην οροφή, κατάλληλο φάρο.  

  

8.8 
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω 
παρελκόμενα : 

 
  

8.8.1 

Μεταλλικό εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα 
περιλαμβάνει πέραν των όσων απαιτούνται από τον 
ΚΟΚ και τα κάτωθι :                                                                                     
α) Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο 
για την αντικατάσταση τροχού,                            
β) Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό-μεγάλο),  
γ) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.,   
δ) Ένα σετ βασικών κατάλληλων και απαραίτητων 
εργαλείων για την συντήρηση  του οχήματος και του 
αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος.  
Επιπλέον το όχημα θα συνοδεύεται με τα κάτωθι: 
1) Έναν (1) πυροσβεστήρα με κατάλληλο υλικό 
εξουδετέρωσης πυρκαγιάς, που προέρχεται από 
καύσιμα, ελαιολιπαντικά, ή ηλεκτρικό ρεύμα. Το υλικό 
πυρόσβεσης θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
(οδηγία ΕΕ), 
2) Φαρμακείο με συλλογή Α’ Βοηθειών, για πέντε (5) 
άτομα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.                   

ΝΑΙ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

9.1 

Η προσπέλαση σε όλα τα σημεία του οχήματος για τα 
οποία απαιτείται είτε συχνός έλεγχος είτε συχνή 
συντήρηση – καθαρισμό – λίπανση θα πρέπει να είναι 
εύκολη. 

ΝΑΙ 

  

9.2 
Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται από εγγύηση 
καλής λειτουργίας.  

≥ ενός έτους 
  

9.3 Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να έχει εγγύηση 
αντισκωρικής προστασία  

≥ 3 έτη   

9.4 

Το  πλαίσιο  του οχήματος,  κατά την  περίοδο  της 
εγγύησης, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
παρουσιάσει  ρήγμα ή  στρέβλωση  ακόμη  και  για 
φορτία μεγαλύτερα του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά 
20%. Αν διαπιστωθεί  τέτοιο  ελάττωμα ο Προμηθευτής  
θα υποχρεωθεί  χωρίς  αντιρρήσεις να αντικαταστήσει  
το πλαίσιο ή μέρος  αυτού με άλλο  περισσότερο  
ενισχυμένης κατασκευής ή να προχωρήσει σε 
επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου και 
κατόπιν επιθεωρήσεως του από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών, να παραδώσει αυτό μέσα σε 
δύο (2) εβδομάδες το αργότερο στον Αγοραστή 
Στο  διάστημα της  εγγύησης  οι  βλάβες  να 
αποκαθίστανται  στην  έδρα του Αγοραστή,  ή  εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του 
Προμηθευτή  εφόσον  το  όχημα είναι  δυνατό  να 
κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με 
έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ 

  

9.5 
Ποιότητα εξυπηρέτησης  (τεχνική  βοήθεια –  
ανταλλακτικά): 

 
  

9.6 
Εγγύηση συντήρησης (service) και παροχής  
ανταλλακτικών  (υπεύθυνη δήλωση /βεβαίωση από 
κατασκευαστή) 

≥ 10 έτη 
  

9.7 
Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 
ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 
Προμηθευτή) 

≤ 10 ημέρες 
  

9.8 
Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο 
Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον 
Αγοραστή (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) 

ΝΑΙ 
  

9.9 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού (2-
οδηγοί  & 2- τεχνίτες) καθώς και  των δοκιμών του 
οχήματος θα είναι διάρκειας δύο τουλάχιστον 
εργάσιμων ημερών με έξι ώρες την ημέρα. Τα έξοδα 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 

  

9.10 

Η Εκπαίδευση θα περιλαμβάνει :  
Εξοικείωση με το όχημα και ονοματολογία 
Οδήγηση του οχήματος 
Περιοδική Συντήρηση 
Συνιστώμενα λιπαντικά  
Συνιστώμενα άμεσα υλικά - ανταλλακτικά 

ΝΑΙ 
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9.11 
Το όχημα θα παραδοθεί με κατάλογο, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τα βασικά, απαραίτητα ανταλλακτικά, 
σε βάθος διετίας.  

ΝΑΙ 

  

9.12 
Για την ασφαλή οδήγηση του οχήματος, θα υπάρχει, 
ένας εξωτερικός φάρος.  

ΝΑΙ 

  

9.13 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ακολουθεί 
διαδικασίες ISO 9001 ΝΑΙ 

  

9.14 
Το όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα 

ΝΑΙ 

  

9.15 
Το όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Επισκευών στην  Ελληνική ή και την Αγγλική. 

ΝΑΙ 

  

9.16 
Το όχημα θα συνοδεύεται από Εικονογραφημένο 
κατάλογο ανταλλακτικών  στην  Ελληνική ή και την 
Αγγλική 

ΝΑΙ 
  

9.17 
Το προσφερόμενο όχημα θα παραδοθεί εντός έξι  (6) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

ΝΑΙ 
  

9.18 
Ο τόπος παράδοσης θα είναι ο χώρος των 
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών. 

ΝΑΙ 
  

9.19 
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν 
αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 
  

9.20 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ανάδοχος προμηθευτής θα 
αναλάβει δωρεάν (εργασία & υλικά ) την 
προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματος για 
χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός (1)  έτους. 

ΝΑΙ 

  

9.21 

Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης (Η απαίτηση 
αφορά τόσο το διπλοκάμπινο όχημα όσο και το 
αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα).  Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί 
και να επισκευάζει το όχημα. Ο μέγιστος χρόνος 
απόκρισης για την μετάβαση στον τόπο λειτουργίας 
του εξοπλισμού για την παροχή τεχνικής υποστήριξης  
είναι εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την ειδοποίησή 
του. 

ΝΑΙ 

  

9.22 

Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, θα κατατεθούν 
τα αναγκαία σχέδια-σκαριφήματα, ενημερωτικά 
φυλλάδια (Prospectus) και θα επισημανθούν οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων της 
υπόψη τεχνικής περιγραφής που ικανοποιούνται. 

ΝΑΙ 
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9.23 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εξασφαλίσουν την 
τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια οχήματος  σε 
κατάλληλα οργανωμένες εγκαταστάσεις εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, με τεχνικό 
προσωπικό που διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία ώστε να 
εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη 
αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων και 
βλαβών. Στην περίπτωση που η τεχνική υποστήριξη θα 
παρέχεται μέσω τρίτου θα πρέπει να κατατεθούν 
αντίστοιχη δήλωση καθώς και η σχετική δήλωση 
αποδοχής εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, από 
την συνεργαζόμενη εταιρεία  

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 

Πάτρα,   ….   /  06  / 2020 Πάτρα,   …  /  06  / 2020 Πάτρα,   …  / 06  / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών 
και Ελέγχου 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

   
   
   
   

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 

Προμήθεια φορτηγών 5,5 έως 7 τόνων 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικές Απαιτήσεις    

1.1 

Το  προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο 
πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και 
πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους 
από την ημερομηνία παράδοσης στον 
ενδιαφερόμενο Αγοραστή) 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Το προς προμήθεια όχημα θα είναι της πλέον 
σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για τη 
μεταφορά προσωπικού, διαφόρων φορτίων, 
υλικών κι εξαρτημάτων. Το όχημα θα 
παραδοθεί με έγκριση τύπου από το ΥΜΕ.  

ΝΑΙ 

  

1.3 Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι από 
5.400  έως 7.200 κιλά.  ΝΑΙ 

  

1.4 

Το όχημα θα καλύπτει όλες τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες για αντίστοιχα οχήματα, 
ειδικότερα αυτές που αφορούν στο πλαίσιο του 
οχήματος (εκπομπές καυσαερίων, θόρυβο, 
σύστημα πεδήσεως, σύστημα διευθύνσεως, 
βάρη και διαστάσεις, κλπ), τον Κ.Ο.Κ. και 
γενικότερα την Ελληνική Νομοθεσία. Επίσης το  
φορτηγό όχημα θα πρέπει να πληροί όλους 
τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε.  

ΝΑΙ 

  

1.5 

Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι 
φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά 
προτίμηση ή στην Αγγλική ή  αν  δίδεται  σε  
διαφορετική  γλώσσα να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη 
μετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα, των 
προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, 
όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτών. 

ΝΑΙ 

  

1.6 
Το υπό προμήθεια όχημα θα πρέπει να είναι  
όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο, για κίνηση σε 
στενούς δρόμους εντός πόλεως ή οικισμών. 

ΝΑΙ 

  

2 Πλαίσιο Οχήματος  
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2.1 

Το  φορτηγό όχημα θα αποτελείται από 
αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο να δεχθεί την 
υπερκατασκευή (καρότσα ανατροπής), το 
οποίο θα βεβαιώνεται κατά την υποβολή της 
προσφοράς,  από την κατασκευάστρια εταιρεία 
του σασί ή από τον αντιπρόσωπο της στην 
Ελλάδα. 

ΝΑΙ 

 

  

2.2 

Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα 
καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής 
κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της 
αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, 
προωθημένης ή ημιπροωθημένης κατηγορίας 
οδηγήσεως, διαξονικό.    

NAI 

  

2.3 Το  φορτηγό όχημα θα είναι διαξονικό, με 
κίνηση στον πίσω άξονα NAI 

  

2.4 

Το  φορτηγό όχημα θα είναι διαξονικό μεικτού 
φορτίου από 5.400 έως 7.200 κίλά. Με την 
υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να δοθεί 
αναλυτικά η ικανότητα φόρτισης κάθε άξονα σε 
μεικτό και ωφέλιμο φορτίο, καθώς και το 
συνολικό ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού.  

ΝΑΙ 

  

2.5 

Ως ωφέλιμο φορτίο νοείται η εναπομένουσα 
ικανότητα φόρτωσης αν από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο μικτό βάρος του πλαισίου, 
αφαιρεθεί το ίδιο βάρος, 
(συμπεριλαμβανομένου και του βάρους των 
καυσίμων, λιπαντελαίου, νερού, εφεδρικού 
τροχού, οδηγού, διαφόρων εργαλείων κ.λ.π.) 
και το βάρος της υπερκατασκευής (με τους 
μηχανισμούς της κ.λ.π.)  

ΝΑΙ 

  

2.6 

 

Το πλαίσιο του κάθε οχήματος (σταθερό και 
άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση) να 
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να 
συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 
γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη 
αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. 

ΝΑΙ 

 

  

2.7 

Θα είναι κατά το δυνατόν μικρών διαστάσεων 
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
ευελιξία. Έτσι το ολικό μήκος του οχήματος με 
την υπερκατασκευή θα είναι το μέγιστο 7,0 
μέτρα περίπου . Ενώ το πλάτος του δεν θα 
υπερβαίνει τα 2,45 μέτρα περιπου. 

ΝΑΙ 

  

2.8 Επί της δεξαμενής καυσίμων να υπάρχει τάπα 
που να κλειδώνει. ΝΑΙ 
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2.9 Μηχανισμός αυτόματης λίπανσης του πλαισίου Προαιρετικό   

2.10 Να υπάρχει άγκιστρο έλξεως πίσω και εμπρός 
(μάνδαλο ρυμουλκήσεως-κοτσαδούρα) NAI   

2.11 Μπαταρία (να δοθεί ο τύπος και τα 
χαρακτηριστικά της, π.χ. ΑΗ, Volt) NAI   

2.12 
Να περιγραφεί ο τρόπος προστασίας έναντι 
πλευρικών προσκρούσεων του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής 

NAI 

 

  

2.13 

Να αναφερθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται 
ευκολία πρόσβασης για την διενέργεια 
εργασιών συντήρησης και επισκευής  στο 
εκάστοτε όχημα.  

ΝΑΙ 

  

2.14 Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. 
Να περιγραφεί ΝΑΙ   

2.15 
Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες 
για το πλαίσιο: 

ΝΑΙ 
  

2.15.1 Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου, τύπος και 
έτος κατασκευής αυτού. ΝΑΙ   

 Διαστάσεις :    

2.15.2 Μέγιστο πλάτος ΝΑΙ   

2.15.3 Μέγιστο μήκος ΝΑΙ   

2.15.4 Μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) NAI   

2.15.5 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο 
έδαφος. NAI 

  

2.15.6 Υλικά κατασκευής σκελετού NAI   

2.15.7 

Ελάχιστη ακτίνα στροφής. Πρέπει να 
συνοδεύεται με διαγράμματα και διαστάσεις 
και να εμφανίζεται το όχημα στην τροχιά της 
στροφής χωρίς την κιβωτάμαξα 

NAI 

  

 Βάρη πλαισίου και αμαξώματος :    

2.15.8 Κατανομή των βαρών του μπροστινού και των 
πίσω αξόνων (με και χωρίς την κιβωτάμαξα) NAI   

2.15.9 Ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος  πλαισίου 
(GROSS WEIGHT) NAI   

2.15.10 Το ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με την 
καμπίνα οδήγησης. NAI   

2.15.11 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο NAI   
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3 Κινητήρας    

3.1 
Ο κινητήρας του οχήματος να είναι 
πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, 
από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους 

ΝΑΙ 

  

3.2 

H ισχύς του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 140 
ΗΡ και ανάλογης ροπής, κατά DIN 70020 ή 
σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ο.Κ. 80/1269 ή 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 97/21 
της Ε.Ο.Κ..  

≥ 140HP 

  

3.4 
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων EURO 6. 

EURO 6 
  

3.5 

Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του 
κινητήρα,  το οποίο να είναι σύμφωνο με την 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, Οδηγία 
1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 
αυτής. 

ΝΑΙ 

  

3.6 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του διαγωνισμού ισχύσουν νέες 
διατάξεις (π.χ. κοινοτικοί κανονισμοί ή οδηγίες, 
νόμοι κτλ.) σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής 
ρύπων και θορύβου, τότε ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδώσει όχημα, με τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται 
από αυτές. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη 
δήλωση. 

ΝΑΙ 

  

3.7 Το όχημα θα διαθέτει ωρόμετρο λειτουργίας 
κινητήρα ΝΑΙ 

  

3.8 
Να αναφερθούν  / δοθούν  κατά τρόπο  σαφή  
τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες 
για τον κινητήρα:  

 
  

3.8.1 Τύπος και κατασκευαστής ΝΑΙ   

3.8.2 

Οι  καμπύλες  μεταβολής  της  πραγματικής  
ισχύος, και  της  ροπής  στρέψεως  σε  σχέση  
με  τον αριθμό των στροφών (επίσημα 
διαγράμματα κατασκευαστή),  καθώς  και  οι  
καμπύλες οικονομίας  καυσίμου.  Είναι  
επιθυμητό  η  ροπή στρέψης να είναι όσο το 
δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες  δυνατές  
στροφές  του κινητήρα και να παραμένει  
επίπεδη  στο  μεγαλύτερο  δυνατό εύρος 
στροφών . 

ΝΑΙ 
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3.8.3 
Ο αριθμός  και  η  διάταξη  των  κυλίνδρων,  ο 
κυλινδρισμός / κυβισμός και η σχέση 
συμπιέσεως  

ΝΑΙ 

  

3.8.4 Το επίπεδο θορύβου σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες της ΕΕ NAI 

  

3.8.5 Η ειδική κατανάλωση καυσίμου. NAI 
  

3.8.6 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα 
εκκινήσεως ΝΑΙ 

  

3.8.7 Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας ΝΑΙ 

  

3.9 Σύστημα υπερπλήρωσης  / υπερτροφοδοσίας  
(turbo)  ΝΑΙ 

  

3.10 

Ταχύτητες που ικανοποιούν κατά το δυνατόν 
όλες τις απαιτήσεις του χρήστη όπως μεγάλη 
ταχύτητα κίνησης  υπό  φορτίο  αλλά και  
σχετικά μικρή ταχύτητα εκκίνησης, επιτάχυνση, 
 μεγάλη ικανότητα αναρρίχησης με 
ασφαλή παραλαβή των φορτίων  από  τους  
άξονες  κ.λπ.  Να γίνει  σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

4 Σύστημα Μετάδοσης 

4.1 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό ή 
αυτόματο.  

Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων.  
ΝΑΙ 

  

4.2 

Το όχημα θα φέρει συμπλέκτη που θα είναι 
ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, ο οποίος θα 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτητικές 
συνθήκες λειτουργίας του οχήματος. Να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. 

NAI 
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4.3 

Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει 
αμίαντο με αποτέλεσμα αυτός, να είναι φιλικός 
προς το περιβάλλον. Να αναφερθεί το υλικό 
κατασκευής του δίσκου. 

NAI 

  

4.4 

Τα διαφορικά  πρέπει να είναι ισχυρής 
κατασκευής (ανάλογης  του συμπλέκτη),  ώστε  
το  όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες 
φορτίο σε δρόμο με  κλίση  15%  και  
συντελεστή  τριβής  0,60  και  να περιλαμβάνει 
διάταξη κλειδώματος. Να αναφερθούν  τα 
χαρακτηριστικά του διαφορικού, καθώς  και  η  
ικανότητα κίνησης  σε  κεκλιμένο δρόμο. 

ΝΑΙ 

  

4.5 

Η  μετάδοση  της  κίνησης  από  τον  κινητήρα 
στους οπίσθιους  κινητήριους  τροχούς  να 
γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων,  των 
διαφορικών και των ημιαξονίων, τα οποία να 
είναι γνήσια,  δηλαδή  κατασκευασμένα ή  
εγκεκριμένα από  το  εργοστάσιο  κατασκευής  
του οχήματος, αποκλείοντας  απομιμήσεις  (να 
δοθεί  σχετική βεβαίωση  από  τον  
κατασκευαστή  ή  τον αντιπρόσωπο αυτού) 

ΝΑΙ 

  

4.6 

Το  κιβώτιο  ταχυτήτων  να διαθέτει  κατάλληλο 
δυναμολήπτη (P.T.O.) για τη μετάδοση της 
κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήματος 
(ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα) 

ΝΑΙ 

  

5 Σύστημα Πέδησης    

5.1 

Το  σύστημα πεδήσεως  πρέπει  να εξασφαλίζει 
απόλυτα το  όχημα και  τους  επιβαίνοντες.  Το 
σύστημα πεδήσεως  να εξασφαλίζει  απόλυτα 
την ασφαλή  πέδηση  με  πλήρες  φορτίο,  να 
είναι κατασκευασμένο  με  άριστα υλικά και  
ικανής αντοχής  (ανεξάρτητου διπλού 
κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα ή άλλου τύπου 
αντίστοιχης  ικανότητας),  ώστε  να εγγυώνται  
τη  μακροχρόνια καλή λειτουργία και να 
ενεργεί μπρος και πίσω σε δισκόφρενα (ή  
ταμπούρα σε  περίπτωση  ύπαρξης μειωτήρα ή 
αντίστοιχο σύστημα)  με  επενέργεια σε  όλους  
τους  τροχούς, σύμφωνα με  τους  κανονισμούς  
της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας  (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ  ή/και  νεότερη τροποποίηση 
αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του 

ΝΑΙ 
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5.2 

Το σύστημα πέδησης θα περιλαμβάνει  
Ηλεκτρονικό  σύστημα αντιμπλοκαρίσματος  
των τροχών (ΑΒS) και ASR (σύστημα 
αντιολίσθησης των τροχών 

ΝΑΙ 

  

5.3 

Το σύστημα πέδησης επίσης θα περιλαμβάνει  
Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας 
(Electronic Stability System – ESP ή αντίστοιχο) 
του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

5.4 

Το  χειρόφρενο  να είναι  ικανό  να ασφαλίζει 
απόλυτα το  όχημα υπό  πλήρες  φορτίο  σε  
κλίση δρόμου τουλάχιστον 10%, με σβηστό 
κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων 

ΝΑΙ 

  

5.5 

Οι  σωληνώσεις,  τα ρακόρ  κλπ.  του 
συστήματος πέδησης  να είναι  μεγάλης  
αντοχής  και  ποιότητας για μακροχρόνια καλή 
λειτουργία. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά 
τους 

ΝΑΙ 

  

5.6 

Να αναφερθεί  το  ονομαστικό  διάστημα / 
μήκος πέδησης  του οχήματος  επί  ξηρού 
εδάφους  με πλήρες φορτίο, κατά την 
περίπτωση τροχοπέδησης του από 30 Km/h σε 
0 Km/h 

ΝΑΙ 

  

5.7 

Κατά τη στάση ή την πορεία να υπάρχει 
σύστημα ασφάλισης  των τροχών/πέδη 
ανάγκης (διατάξεις ασφάλισης  και 
ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση 
μη λειτουργίας των φρένων) 

ΝΑΙ 

  

5.8 

Σύστημα EBD  (Electronic  Brakeforce  
Distribution ή αντίστοιχο)  για βελτίωση  της  
ισχύος  πέδησης  ανάλογα το φορτίο ή σύστημα 
αντίστοιχου τύπου (π.χ. σύστημα 
περιορισμένης ολίσθησης μπλοκέ διαφορικό) 

Προαιρετικό 

  

6 Σύστημα Διεύθυνσης    

6.1 

Το  τιμόνι του οχήματος θα βρίσκεται  στο 
αριστερό  μέρος  του και θα έχει  υδραυλική  
υποβοήθηση ή θα είναι υδραυλικό σύμφωνα 
με  την  Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ  ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής 

ΝΑΙ 

  

6.2 
Το  τιμόνι  να είναι  ρυθμιζόμενο  σε ύψος  ή 
εναλλακτικά να ρυθμίζεται κατά το ύψος το 
κάθισμα του οδηγού 

ΝΑΙ 
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6.3 

Να δοθούν  όλα τα στοιχεία για τις  ακτίνες 
στροφής  του οχήματος  (πλαισίου με  την 
υπερκατασκευή),  καθώς  και  σχετικό  
διάγραμμα και διαστάσεις, όπου θα εμφαίνεται 
το όχημα και στη στενότερη δυνατή καμπύλη. 
Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή 

ΝΑΙ 

  

7 Άξονες – Αναρτήσεις    

7.1 Αριθμός αξόνων πλαισίου 2 
  

7.2 

Ο κινητήριος πίσω άξονας  πρέπει  να καλύπτει 
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες 
τις συνθήκες  κίνησης  (σύμφωνα με  την  
Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ  ή/και  νεότερη  
τροποποίηση  αυτής). Να γίνει σχετική 
αναφορά 

ΝΑΙ 

  

7.3 

Η  πραγματική  φόρτωση  των  αξόνων  του 
οχήματος με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 
περιλαμβανομένων όλων  των  μηχανισμών  
της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 
εργαλείων, κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι 
μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο 

ΝΑΙ 

  

7.4 

Το όχημα θα φέρει Διπλούς τροχούς στον 
οπίσθιο άξονα και Μονούς στον εμπρόσθιο 
άξονα. Θα συνοδεύεται από πλήρη εφεδρικό 
τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση επί 
του οχήματος. 

ΝΑΙ 

  

7.5 

Το υπό προμήθεια  όχημα να φέρει ελαστικά 
επίσωτρα καινούργια (κατασκευής  του 
τελευταίου εννιαμήνου από την Ημερομηνία 
παράδοσης), ακτινωτού τύπου (radial),  χωρίς  
αεροθάλαμο  (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή  
ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/43/ΕΚ  ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής 
και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
ETRTO 

ΝΑΙ 

  

7.6 Να αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών 
επισώτρων. ΝΑΙ   

7.7 Ως εφεδρικός θα παραδοθεί ένας πλήρης 
τροχός. ΝΑΙ 
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7.8 

Να αναφερθεί  το  σύστημα ανάρτησης,  το  
οποίο πρέπει  να είναι  ισχυρό:  ενδεικτικά οι  
αναρτήσεις μπορεί  να είναι  εμπρός : Με 
ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό με 
αντιστρεπτικές ράβδους - πίσω : με 
ημιελλειπτικά ελατήρια διπλής δράσεως, ή  
αντίστοιχου ισοδυνάμου συστήματος για 
αυξημένη αντοχή. 

ΝΑΙ 

  

7.9 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο 
κατασκευαστής  και οι ικανότητες  αξόνων, 
αναρτήσεων  και  ελαστικών  (σύμφωνα με  την 
Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ  ή/και  νεότερη  
τροποποίηση αυτής) 

ΝΑΙ 

  

8 Καμπίνα Οδήγησης    

8.1 

Η  καμπίνα να είναι ημιπροωθημένης ή  
προωθημένης οδήγησης, τύπου καμπίνας 
ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου 
μέσω κατάλληλου συστήματος (Π.χ. σύστημα 
αντικραδασμικών ελαστικών βάσεων). Στην 
προσφορά να αναφερθεί ο τύπος της καμπίνας 

ΝΑΙ 

  

8.2 

Ο θάλαμος θα είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικός, 
αεροδυναμικής κατασκευής, κατάλληλος για τη  
μεταφορά τουλάχιστον τριών (3) ατόμων με τον 
οδηγό. 

 

  

8.3 

Θα φέρει δύο  (2) θύρες και όλες θα έχουν 
παράθυρα που θα είναι ανοιγόμενα, με 
κρύσταλλα ασφαλείας (τύπου securit).Tα 
παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού 
τουλάχιστον , θα ανοίγουν με ηλεκτρικό 
σύστημα. 

 

  

8.4 Η καμπίνα να φέρει:    

8.4.1 
Ένα κάθισμα για τον οδηγό και ένα διπλό για 
δύο συνοδηγούς ή αντίστοιχο ισοδύναμο 
σύστημα.  

ΝΑΙ 

  

8.4.2 

Ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX, 
πανοραμικού τύπου, μονοκόμματος κλπ. Ή  
παρόμοιου τύπου ασφαλείας και να  διαθέτει 
σύστημα  εκτόξευσης νερού. 

ΝΑΙ 

  

8.4.3 Κατάλληλη Θερμική και ηχητική μόνωση   ΝΑΙ 
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8.4.4 Ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες ≥ 2 
  

8.4.5 Αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης ≥ 2 
  

8.4.6 Δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα ΝΑΙ 
  

8.4.7 
Σύστημα θέρμανσης  με  δυνατότητα 
εισαγωγής μέσα στην  καμπίνα μη  
θερμαινόμενου φρέσκου αέρα 

ΝΑΙ 

  

8.4.8 Σύστημα κλιματισμού ΝΑΙ 
  

8.4.9 Ζώνες με προεντατήρες σε πλήρη αντιστοιχία 
με τα καθίσματα. ΝΑΙ 

  

8.4.10 Τα παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού 
θα ανοίγουν με ηλεκτρικό σύστημα ΝΑΙ 

  

8.4.11 Στερεοφωνικό  / ράδιο  CD (με  την  απαραίτητη 
εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία) ΝΑΙ 

  

8.4.12 Πλαφονιέρα φωτισμού ΝΑΙ 
  

8.4.13 Ρευματοδότης για την τοποθέτηση 
μπαλαντέζας ΝΑΙ 

  

8.4.14 
Τα συνήθη  όργανα ελέγχου τα οποία 
προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. με  τα αντίστοιχα 
φωτεινά σήματα (να αναφερθούν) 

ΝΑΙ 
  

8.4.15 Ψηφιακό ταχογράφο ΝΑΙ 
  

8.4.16 Ηχητικά σήματα (κόρνες) ΝΑΙ 
  

8.4.17 Καθρέπτες ΝΑΙ 
  

8.4.18 Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με 
τον Κ.Ο.Κ. ΝΑΙ 
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8.4.19 Κάθε  πρόσθετη  εξάρτηση  ενός θαλαμίσκου 
σύγχρονου αυτοκινήτου (να αναφερθεί) ΝΑΙ 

  

8.4.20 
Η προσπέλαση του οδηγού στο κάθισμά του θα 
πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα και από τις δύο 
πλευρές  του οχήματος  

ΝΑΙ 
  

9 Χρωματισμός    

9.1 

Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με 
χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο  
τουλάχιστον  στρώσεις μετά από  σωστό 
πλύσιμο,  απολίπανση, στοκάρισμα και 
αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο 
στις σύγχρονες τεχνικές  βαφής  και  τα 
ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 
σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα 
χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

9.2 

Η  απόχρωση  του χρωματισμού του οχήματος, 
εκτός  από  τα τμήματα που καλύπτονται  από 
έλασμα αλουμινίου ή  άλλου ανοξείδωτου 
μετάλλου,  καθώς  και  οι  απαιτούμενες  
επιγραφές θα καθορίζονται  από  τον Δήμο 
Πατρέων κατά την  υπογραφή  της    τελικής  
σύμβασης  σε εύλογο  χρονικό  διάστημα και  
τις  οποίες  ο Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αποδεχθεί 

ΝΑΙ 

  

10 Υπερκατασκευή     

10.1 ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ :    

10.1.1 
Η κιβωτάμαξα του οχήματος θα ρέπει να είναι 
κατασκευής γνωστού κατασκευαστή με μεγάλη 
κυκλοφορία στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ 
  

10.1.2 

Η υπερκατασκευή – κιβωτάμαξα  θα είναι 
ανοιχτού τύπου, καινούρια, με δυνατότητα 
μεταφοράς και εκκένωσης φορτίου ίσου με το 
ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.  

ΝΑΙ 

  

10.1.3 

Το δάπεδο της θα είναι κατασκευασμένο από 
χαλυβδοέλασμα κατασκευών St 37.2  ή 
καλύτερο και πάχους 4 mm τουλάχιστον. Τα 
πλαϊνά της θα είναι κατασκευασμένα από 
λαμαρίνα ποιότητας St37.2 ή καλύτερο και 
πάχους 3mm τουλάχιστον και θα φέρουν 
ενισχύσεις ανά ~550mm περίπου ή ανάλογο 
ισοδύναμο διάστημα. 

ΝΑΙ 
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10.1.4 

Η πλάτη της κιβωτάμαξας [Καθρέπτης]  θα 
κατασκευαστεί από κατάλληλο διαμορφωμένο 
χαλυβδοέλασμα κατασκευών St 37.2  ή 
καλύτερο,  πάχους 3mm τουλάχιστον και θα 
φέρει τις κατάλληλες ενισχύσεις.  

ΝΑΙ 

  

10.1.5 

Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης 
κατασκευής από λαμαρίνα πάχους 3mm και θα 
φέρει πλαίσιο και ενισχύσεις από 
στραντζαρισμένη λαμαρίνα αντίστοιχου - 
κατάλληλου πάχους.  Θα δύναται να ανοίγει 
από κάτω προς τα πάνω, ενώ επιπλέον θα 
δύναται να ανοίγει και να ασφαλίζει και στο 
πλάι. 

ΝΑΙ 

  

10.1.6 

Η κιβωτάμαξα θα φέρεται πάνω σε βοηθητικό 
πλαίσιο  και θα λειτουργεί με ψαλίδι και δύο 
υδραυλικούς κυλίνδρους ανύψωσης άριστης 
ποιότητας. Ή εναλλακτικά το σύστημα 
ανατροπής θα αποτελείται από ένα 
τηλεσκοπικό υδραυλικό έμβολο, ικανό να 
ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο κατά 30% 
περισσότερο από το ωφέλιμο φορτίο του 
οχήματος, ενώ επιπλέον θα φέρει και βαλβίδα 
υπερπίεσης ρυθμισμένη και ασφαλισμένη για 
το προαναφερθέν φορτίο. 

ΝΑΙ 

  

10.1.7 

Η κιβωτάμαξα θα φέρει κατάλληλο υδραυλικό 
σύστημα με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις 
και συστήματα ασφαλείας (π.χ. τερματική 
βαλβίδα ρυθμισμένη για ανατροπή στην 
μέγιστη επιτρεπόμενη κλίσης) για την ασφαλή, 
βέλτιστη λειτουργία της.  

ΝΑΙ 

  

10.1.8 

Η κιβωτάμαξα  θα έχει δυνατότητα ανατροπής 
προς τα πίσω, με  γωνία ανατροπής 45° 
περίπου.  Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
υλικά(δεξαμενή, φίλτρα, δείκτη στάθμης κλπ) 
και εγκαταστάσεις ασφαλείας για την 
υδραυλική ανατροπή. Η ανατροπή θα 
ελέγχεται από τον οδηγό στο εσωτερικό της 
καμπίνας.  

ΝΑΙ 

  

10.1.9 

Η ανυψωτική δύναμη θα πρέπει να είναι  
μεγαλύτερη από το ωφέλιμο φορτίο και επίσης 
θα πρέπει να διαθέτει διάταξη ασφάλισης της 
ανατροπής στη θέση εκκένωσης. 

ΝΑΙ 

  

10.1.10 

Οι διαστάσεις και ο όγκος της κιβωτάμαξας 
(καρότσας ) πρέπει να είναι ικανός και να 
καθορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς 
για την μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων,  
κλαδιών κλπ. Σε κάθε περίπτωση το εσωτερικό 

ΝΑΙ 
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μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι τουλάχιστον  
3.000 mm περίπου, ενώ η χωρητικότητά της θα 
είναι διπλάσια από την προκύπτουσα μέγιστη 
χωρητικότητα φόρτωσης αδρανών υλικών και 
προϊόντων εκσκαφής, και η οποία θα 
σηματοδοτείται εσωτερικά της κιβωτάμαξας 
σύμφωνα με την ΥΑ 38492/2784/07-2008. 

10.1.11 
Όλη η κατασκευή  θα είναι βαμμένη με 
αντιοξειδωτικό υλικό και χρώμα  άριστης 
ποιότητας της επιλογής της Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ 
  

10.1.12 

Η κιβωτάμαξα θα είναι εφοδιασμένη με 
ηλεκτροκίνητο ή μηχανοκίνητο κάλυμμα από 
άριστης ποιότητας μουσαμά για την προστασία 
του περιβάλλοντος και των παρακείμενων 
αυτοκινήτων. 

ΝΑΙ 

  

10.1.13 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν 
κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα βαφτούν με 
υλικά αρίστης ποιότητας, ενώ οι ενώσεις των 
επιμέρους εξαρτημάτων που αποτελούν τα 
πλαινά της κιβωτάμαξας θα σφραγιστούν όπου 
απαιτείται με αρμόκολλα για καλύτερη 
προστασία έναντι της διάβρωσης. 

ΝΑΙ 

  

10.1.14 

Το όχημα θα φέρει φτερά και λασπωτήρες 
στους πίσω τροχούς, περιμετρικό φωτισμό 
όγκου και πλευρικές προστατευτικές διατάξεις 
(μπάρες ποδηλάτη). σύμφωνα με την οδηγία 
2007/46, ενώ επιπλέον θα φέρει και κιβώτιο 
εργαλείων με κλείθρο ασφαλείας. 

ΝΑΙ 

  

10.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  
  

10.2.1 

Το εν λόγω όχημα πρέπει να είναι πλήρως 
συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 
παρούσα τεχνική περιγραφή  

ΝΑΙ 

  

10.2.2 Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή να 
είναι επισκέψιμοι. ΝΑΙ   

10.2.3 

Η θέση των φλας και των πινακίδων 
κυκλοφορίας πρέπει  να είναι  τέτοια ώστε  να 
μην καταστρέφονται  από  την  απλή  
πρόσκρουση  του αυτοκινήτου σε πορεία προς 
τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης  
της κιβωτάμαξας 

ΝΑΙ 
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10.2.4 
Να δοθεί  το  εργοστάσιο  και  η  ημερομηνία 
κατασκευής της υπερκατασκευής 
(κιβωτάμαξας) 

ΝΑΙ 
  

10.2.5 Να δοθούν  οι  διαστάσεις  και  το βάρος της 
υπερκατασκευής (κιβωτάμαξας) ΝΑΙ 

  

10.2.6 
Να γίνει ανάλυση κατανομής βαρών για το 
πλήρες έμφορτο όχημα και αναφορά για τη  
θέση του κέντρου βάρους 

ΝΑΙ 
  

10.2.7 
Προσκόμιση  κατάλληλων πιστοποιητικών που 
να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες 
και το πάχος  της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

10.2.8 

Όλες οι  συγκολλήσεις  επί  της  
υπερκατασκευής πρέπει  να αποτελούνται  από  
πλήρεις  ραφές  σε ολόκληρο το μήκος των 
συνδεόμενων επιφανειών ώστε  να υπάρχει  
αυξημένη  αντοχή  και  καλή εμφάνιση,  η  δε  
στήριξη  της  επικάλυψης  (όπου υφίσταται)  να 
γίνεται  με  περικόχλιο  και  γκρόβερ ή 
ισοδύναμο σύστημα όπου δεν υπάρχει 
συγκόλληση. 

ΝΑΙ   

10.2.9 
Όλες οι γραμμές, (μεταλλικές σωληνώσεις και 
ελαστικοί σωλήνες) θα είναι ορατές και 
επισκέψιμες για την αντιμετώπιση επισκευών.  

ΝΑΙ 

  

10.2.10 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος είναι τοποθετημένες σε στεγανούς 
αγωγούς. 

ΝΑΙ 

  

10.2.11 

Το φορτηγό θα είναι εφοδιασμένο με τα 
απαραίτητα  συστήματα ασφαλείας (π.χ. 
Αποτροπή υπερφόρτωσης βαλβίδων, 
Αποτροπή ελεύθερης μεταβίβασης, Αποτροπή 
υπέρβασης ωφέλιμου φορτίου κ.λπ.) . Να 
αναφερθούν αυτά αναλυτικά κατά την 
υποβολή της προσφορά.  

ΝΑΙ 

  

11 Υδραυλικό Σύστημα    

11.1 

Το υδραυλικό σύστημα ανατροπής αποτελείται 
από κλειστό κύκλωμα υψηλής πίεσης 
(ενδεικτικά περιλαμβάνει: αντλία, βαλβίδες 
κατεύθυνσης και ανακούφισης, αεροδιακόπτης 
ενεργοποίησης εντολής, φίλτρο πλήρωσης 
ελαίου, ελαιοδοχείο, σωληνώσεις υψηλής 
πίεσης κ.λπ.) 

ΝΑΙ 
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11.2 

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα 
είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα 
από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του 
αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας. 

ΝΑΙ  

 

11.3 
Να υπάρχουν κατάλληλες  υποδοχές, ώστε με 
τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν 
εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές 

ΝΑΙ  
 

11.4 
Να αναφερθούν  τα στοιχεία του συστήματος 
ανατροπής ( τύπος χαρακτηριστικά αντλίας 
κ.λπ.)  

ΝΑΙ  
 

12 Δυναμολήπτης (P.T.O.):    

12.1 

Η  υπερκατασκευή  να κινείται  συνολικά από  
τον κινητήρα του οχήματος  μέσω  
δυναμολήπτη  και μέσω  μίας  τουλάχιστον  
ισχυρής  υδραυλικής αντλίας.   

ΝΑΙ  

 

12.2 
Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις 
διάφορες  στροφές και  η μέγιστη πίεση των 
αντλιών (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων) 

ΝΑΙ  

 

12.3 Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με ωρόμετρο 
λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.) ΝΑΙ  

 

13 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια   
 

13.1 

Απόλυτη  ικανοποίηση  των  βασικών  
απαιτήσεων ασφάλειας  και  υγείας  που θέτει  
υποχρεωτικά η Εθνική  και  Κοινοτική  
Νομοθεσία (Π.Δ.  377/1993 και  Π.Δ.  18/1996,  
όπως  ισχύουν  κ.ά.)  και  το Ευρωπαϊκό  
Πρότυπο  ΕΝ  1501  σχετικά με  την ασφάλεια 
(όπως  ισχύει  σήμερα στην  πιο πρόσφατη 
έκδοση του) 

ΝΑΙ  

 

13.2 Το όχημα να φέρει:    

13.2.1 

Το όχημα να φέρει πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 
κυκλοφορία, σύμφωνα με  τον  ισχύοντα Κ.Ο.K. 
και  να είναι εφοδιασμένο  με  τους  
απαραίτητους προβολείς (και  για 
οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, 
ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του 
οχήματος 

ΝΑΙ  
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13.2.2 Έναν (1) περιστρεφόμενο φάρο  πορτοκαλί 
χρώματος, στο μπροστινό τμήμα  ΝΑΙ  

 

13.2.3 
Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη 
ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή 
εργασία 

ΝΑΙ  

 

13.2.4 
Ειδικές  αντανακλαστικές  φωσφορίζουσες  
ταινίες σε  όλο  το πίσω και εμπρόσθιο  μέρος 
του οχήματος (ζέβρες) 

ΝΑΙ 

  

13.2.5 Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων 
ενεργειών από τους εργαζόμενους ΝΑΙ 

  

13.3 

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου να είναι 
σύμφωνη με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την 2005/88/ΕΚ (ή  
όπως προβλεφθεί  από  νεότερη τροποποίηση 
αυτής), και το πρότυπο ΕΝ 1501. Να κατατεθεί 
μελέτη μέτρησης θορύβου. 

ΝΑΙ 

  

13.4 

Ο πίνακας των  ενδείξεων και μετρήσεων να 
είναι πλήρης  και  αξιόπιστος στη χρήση,  τα δε 
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να 
περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις 

ΝΑΙ 

  

13.5 

Κάθισμα οδηγού με  τη  μέγιστη  άνεση  και 
εργονομική  απόδοση  και  μελετημένες  
συνθήκες ανέσεως  των  συνοδηγών.  Να γίνει  
σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

13.6 
Μεγάλη  ευχέρεια ανόδου και  καθόδου του 
οδηγού και  των συνοδηγών από  το  όχημα. Να 
γίνει σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

13.7 

Διάταξη  για την προφύλαξη έναντι οπίσθιας 
ενσφήνωσης, σύμφωνα με  τις οδηγίες 
970/221/ΕΟΚ  και  2006/20/ΕΚ  (ή/και  νεότερη 
τροποποίηση αυτών), πιστοποιημένη από 
αρμόδιο φορέα 

ΝΑΙ 
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13.8 

Όλες οι  γραμμές  μεταφοράς του ηλεκτρικού 
ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες  σε  στεγανούς  αγωγούς) και  
να μην είναι εκτεθειμένες,  ενώ  παράλληλα να 
είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή 
τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο 
όχημα 

ΝΑΙ 

  

13.9 Μηχανισμός  ασφάλειας  (να αναφερθεί)  που 
δεν επιτρέπει  υπερφόρτωση  του οχήματος.  ΝΑΙ 

  

13.10 

Το όχημα να φέρει τις χαρακτηριστικές 
ενδείξεις του κατασκευαστή σε  ειδική  
πινακίδα, όπως  όνομα, διεύθυνση, τύπο 
υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ 

ΝΑΙ 

  

13.11 

 

Λήψη όλων  των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλούς λειτουργίας και αναφορά κάθε  
τυχόν  πρόσθετης από  τα ανωτέρω  ειδικής 
διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και 
λειτουργίας, όπως  και των  εφεδρικών  
συστημάτων  λειτουργίας  σε περίπτωση 
βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την 
υπερκατασκευή αυτή 

ΝΑΙ 

  

14 Παρελκόμενα:    

14.1 

Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους 
βασικά περιλαμβανόμενους,  τοποθετημένος  
σε  ευχερή θέση.  Να υπάρχει  μηχανισμός  που 
να καθιστά δυνατή  την  αφαίρεση  και  
επανατοποθέτηση  του από ένα άτομο 

ΝΑΙ 

  

14.2 
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη 
που να προσδιορίζονται  αναλυτικώς  σε  
κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 

ΝΑΙ 

  

14.3 

Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα 
με  τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 
(όπως θα ισχύει  κατά την  ημερομηνία 
έκδοσης  άδειας κυκλοφορίας του οχήματος) 

ΝΑΙ 

  

14.4 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ΝΑΙ 
  

14.5 Τρίγωνο βλαβών ΝΑΙ 
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14.6 

Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για 
τη συντήρηση,  επισκευή  και  καλή λειτουργία 
του οχήματος,  σε  δύο  σειρές  για τον  
κινητήρα,  το πλαίσιο  και  την  υπερκατασκευή  
στην  Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση)  ή  σε  
επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική 
γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή 
ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) 
ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με  
κωδικοποίηση  κατά το δυνατόν) 

ΝΑΙ 

  

15 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία    

15.1 

Εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών / Κοινοτικών 
κανονισμών  ασφάλειας, όσον αφορά στην 
πρόληψη των ατυχημάτων των εργαζομένων 
(CE) 

ΝΑΙ 

  

15.2 

Έγκριση  τύπου του προσφερόμενου πλαισίου 
με την  παράδοση  στον  Αγοραστή,  στην  
Ελληνική γλώσσα (ή  αν  δίδεται  σε  
διαφορετική  γλώσσα να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη 
μετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα) 

ΝΑΙ 

  

15.3 

Δήλωση  πιστότητας/Πιστοποιητικό  εν  ισχύ CE  
για όλη  την  κατασκευή  (υπερκατασκευή)  
(στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση 
σε αυτή) 

ΝΑΙ 

  

15.4 

Πιστοποιητικό  κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο 
αυτού των  κατασκευαστών  του πλαισίου και  
της συνολικής υπερκατασκευής (κιβωτάμαξα)  
για κατασκευή  και  τεχνική υποστήριξη των 
υπό προμήθεια ειδών 

ΝΑΙ 

  

15.5 

Το όχημα  θα πρέπει να έχει  κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους 
περιορισμούς που έχει ορίσει  η  Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή  (Ε.Ε.)  και  αφορούν στην  ποιότητα 
των  συγκολλήσεων  και  τη διασφάλιση  της  
ποιότητας  κατά ISO 9001  ή ισοδύναμου 
αυτού. 

ΝΑΙ 
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15.6 

Το όχημα  θα πρέπει να έχει  κατασκευαστεί 
σύμφωνα με   τις προδιαγραφές και τους 
περιορισμούς που έχει ορίσει  η  Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή  (Ε.Ε.)  και  αφορούν στην  προστασία 
του περιβάλλοντος  και  του προσωπικού (ISO 
14001 ή  ισοδύναμου αυτού), πιστοποιημένα 
από επίσημους φορείς ελέγχου. 

Προαιρετικό 

  

15.7 

Αναφορά για κάθε  τυχόν  πρόσθετη  από  τα 
ανωτέρω  πληροφορία που αφορά σε  τεχνικές 
εγκρίσεις,  εγκρίσεις  ποιότητας  και σήματα 
ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους 
εξαρτημάτων του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

16 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη    

16.1 

Ο Προμηθευτής  υποχρεούται  να δηλώσει 
εγγράφως  ότι  παρέχει  τις  εξής  εγγυήσεις  
(ως χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται  
η ημερομηνία οριστικής  ποιοτικής  και  
ποσοτικής παραλαβής των οχημάτων): 

ΝΑΙ 

  

16.1.1 

Εγγύηση καλής  λειτουργίας  για το πλήρες  
όχημα (η  εγγύηση να είναι  ανεξάρτητη από  
τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση  και  να καλύπτει, χωρίς  
καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την  
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση  οποιασδήποτε 
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε 
κακό χειρισμό) 

≥ 1 έτος 

  

16.1.2 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας ≥ 3 έτη 
  

16.1.3 

Το  πλαίσιο  του οχήματος,  κατά την  περίοδο  
της εγγύησης, σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να παρουσιάσει  ρήγμα ή  
στρέβλωση  ακόμη  και  για φορτία μεγαλύτερα 
του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά 20%. Αν 
διαπιστωθεί  τέτοιο  ελάττωμα ο Προμηθευτής  
θα υποχρεωθεί  χωρίς  αντιρρήσεις να 
αντικαταστήσει  το πλαίσιο ή μέρος  αυτού με 
άλλο  περισσότερο  ενισχυμένης κατασκευής ή 
να προχωρήσει σε επιστημονικά παραδεκτή 
επισκευή του πλαισίου και κατόπιν 
επιθεωρήσεως του από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών, να παραδώσει αυτό 
μέσα σε δύο (2) εβδομάδες το αργότερο στον 
Αγοραστή. 

ΝΑΙ 

  



 
Σελίδα 116 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16.1.4 

Στο  διάστημα της  εγγύησης  οι  βλάβες  να 
αποκαθίστανται  στην  έδρα του Αγοραστή,  ή  
εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό 
συνεργείο του Προμηθευτή  εφόσον  το  όχημα 
είναι  δυνατό  να κινηθεί ασφαλώς, 
διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της 
Προμηθεύτριας εταιρείας. 

ΝΑΙ 

  

16.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης  (τεχνική  βοήθεια –  
ανταλλακτικά): ΝΑΙ 

  

16.2.1 

Εγγύηση συντήρησης (service) και παροχής  
ανταλλακτικών  (υπεύθυνες δηλώσεις 
/βεβαιώσεις από κατασκευαστές πλαισίου και 
υπερκατασκευής) 

≥ 10 έτη 

  

16.2.2 
Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε 
φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από 
τον Προμηθευτή) 

≤ 10 ημέρες 
  

16.2.3 
Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο 
Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών 
στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) 

ΝΑΙ 
  

16.2.4 

Οι  εκπτώσεις  που θα τυγχάνει  ο  Αγοραστής  
επί των  εκάστοτε  κάθε φορά επίσημων 
τιμοκαταλόγων  σε  ανταλλακτικά και  εργασίες  
να είναι  μεγαλύτερες  του 20%  (υπεύθυνη  
δήλωση από  τον  Προμηθευτή)  (το  όχημα να 
συνοδεύεται κατά το  δυνατό  από  
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών  σε  έντυπη  ή/και  
ηλεκτρονική μορφή,  ο  οποίος  να ανανεώνεται  
σε  περίπτωση έκδοσης νέου) 

ΝΑΙ 

  

16.2.5 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εξασφαλίσουν την 
τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια 
οχήματος (πλαίσιο και υπερκατασκευή) σε 
κατάλληλα οργανωμένες εγκαταστάσεις εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, με 
τεχνικό προσωπικό που διαθέτει αντίστοιχη 
εμπειρία ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το 
δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση πιθανών 
τεχνικών προβλημάτων και βλαβών. Στην 
περίπτωση που η τεχνική υποστήριξη θα 
παρέχεται μέσω τρίτου θα πρέπει να 
κατατεθούν αντίστοιχη δήλωση καθώς και η 
σχετική δήλωση αποδοχής εκτέλεσης των 
παραπάνω εργασιών, από την συνεργαζόμενη 
εταιρεία  

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16.2.6 

Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες 
συντηρήσεις /service για όχημα και 
υπερκατασκευή (εργασία, αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά) 

≥ 3 

  

16.2.7 

Τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών 
συντήρησης /service: αναλυτική περιγραφή – 
κατά το δυνατό –των  απαιτούμενων εργασιών, 
αναλωσίμων και ανταλλακτικών που θα 
απαιτούνται  κατά τη διάρκεια των 
συντηρήσεων / service, καθώς και τα 
χιλιομετρικά ή χρονικά διαστήματα που θα 
γίνονται αυτές και ενδεικτικό συνολικό κόστος 
ανά συντήρηση / service 

ΝΑΙ 

  

16.2.8 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης  
/αποκατάστασης  να γίνεται  το  πολύ εντός  
δύο  (2) εργασίμων  ημερών  από  την  έγγραφη  
ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) 
εργασίμων ημερών 

ΝΑΙ 

  

16.2.9 

Επισύναψη θεωρημένης κατάστασης 
προσωπικού από  την  οποία να προκύπτει  / 
αιτιολογείται  η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού 
προσωπικού (από τον Προμηθευτή) 

ΝΑΙ 

  

16.2.10 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο 
αυτού και  στην τεχνική  προσφορά να 
επισυναφθεί  το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ΝΑΙ 

  

17 Δείγμα    

17.1 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά 
και τεχνικά στοιχεία κάθε  προσφερόμενου 
είδους καθώς  και  η  συμμόρφωσή  του προς  
τις  τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον 
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή  ή  τον  
Αγοραστή,  εντός  5ημερών  από  την  έγγραφη  
ειδοποίησή  τους  οι διαγωνιζόμενοι  να 
επιδείξουν  δείγμα του απορριμματοφόρου 
οχήματος  με  ίδιο  ή ισοδύναμο  / παρόμοιο  
τύπο  οχήματος  με  το προσφερόμενο 

ΝΑΙ 

  

18 Εκπαίδευση Προσωπικού    
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

18.1 Εκπαίδευση  οδηγού  Αγοραστή  για το  
χειρισμό κάθε οχήματος 

≥ 1 

 

  

18.2 Εκπαίδευση  εργατών   Αγοραστή  για το  
χειρισμό κάθε οχήματος ≥ 2 

  

18.3 Εκπαίδευση  τεχνικών  Αγοραστή  στη  
συντήρηση κάθε οχήματος ≥ 2 

  

18.4 Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων Αγοραστή στη 
συντήρηση κάθε οχήματος 

≥ 1 

 

  

18.5 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 
αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 
εγχειρίδια και  άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.), 
διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών 

ΝΑΙ 

  

19 Παράδοση Οχημάτων    

19.1 
Η  τελική  παράδοση  του οχήματος  να γίνει  
στην έδρα του Αγοραστή (Ξερόλακα Πατρών) 
με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ 
  

19.2 

Το  όχημα να παραδοθεί με πινακίδες 
κυκλοφορίας η  έκδοση  των οποίων (κόστος 
και ενέργειες)  θα πραγματοποιηθεί και θα 
βαρύνει τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ 

  

19.3 
Το   φορτηγό κατά την παράδοση θα 
συνοδεύεται από την Ελληνική έγκριση τύπου 
καθώς και δήλωση CE για την υπερκατασκευή.  

ΝΑΙ 

  

19.4 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει όλα τα έξοδα 
ταξινόμησης, έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, 
τέλη κυκλοφορίας κλπ που απαιτούνται για την 
παράδοση του  κάθε φορτηγού  ελευθέρου  
από κάθε βάρος στο Δήμο Πατρέων.  

ΝΑΙ 

  

19.5 Χρόνος παράδοσης οχήματος ≤ 6 μηνών 

  

20 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς  
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20.1 

Στην  τεχνική  προσφορά να περιλαμβάνονται 
πλήρη  τεχνικά στοιχεία και  περιγραφές  του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του 
προσφερόμενου οχήματος,  σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς  τα 
τεχνικά στοιχεία και  οι  δυνατότητες  τους. 

ΝΑΙ 

  

20.2 

Ο Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  να 
προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και  τροποποίηση  που θα 
απαιτηθεί  από  τον τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  
από  αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

20.3 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής τόσο του αυτοκινήτου-
πλαισίου όσο και της συνολικής 
υπερκατασκευής (κιβωτάμαξα) καθώς και τα 
ποσοστά επί τοις εκατόν συμβολής των δύο 
μερών στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού 
προϊόντος. 

ΝΑΙ 

  

 

 

  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Πάτρα,    …  / ….  / 2020 Πάτρα,   ….  /  …..  / 2020 Πάτρα,   ….   /  ….   / 2020 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 Σχεδιασμού Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

 και Ελέγχου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

   

   

   

   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝ. ΛΕΜΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 

Α΄ β. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 10 /2020 : 
 «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων 
-  Β’  Φάση 2020» 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα 
(τρακτέρ) με παρελκόμενα ΤΕΜ 1   

Σύνολο  

Φ.Π.Α. ….%  

Σύνολο Τμήματος 1  

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Προμήθεια δύο πυροσβεστικών 
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 
(Πολιτική Προστασία) 

ΤΕΜ 2   

Σύνολο  

Φ.Π.Α. ….%  

Σύνολο Τμήματος 2  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Προμήθεια τεσσάρων διπλοκάμπινων 
ημιφορτηγών 4Χ4 ΤΕΜ 4   

Σύνολο  

Φ.Π.Α. ….%  

Σύνολο Τμήματος 3  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Προμήθεια μικρών φορτηγών από 5,4 έως 
7,2  τόνους ΤΕΜ 2   

Σύνολο  

Φ.Π.Α. ….%  

Σύνολο Τμήματος 4  

 

 

 

ΠΑΤΡΑ, ………  / ……… / 2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα - υπογραφή) 

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.

Δήμος Πατρέων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 7958 / 2020 

Ημ/νια : 25/06/2020



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Οδός και αριθμός: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147
Ταχ. κωδ.: 26221
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2613610327
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: prom@patras.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου Πατρέων - B’ Φάση 2020
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια : «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β’ Φάση 2020», όπως περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος IV της διακήρυξης. Η εν λόγω 
διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται από τέσσερα (4) Τμήματα Προμήθειας : Τμήμα 1 : 
Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με παρελκόμενα (τεμ. 1), Τμήμα 2 : 
Προμήθεια δύο πυροσβεστικών διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 [Δ/νση Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Πρασίνου & Πολιτικής Προστασία] (τεμ.2), Τμήμα 3 : Προμήθεια τεσσάρων 
διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4 (τεμ.4), Τμήμα 4 : Προμήθεια μικρών φορτηγών από 5,4 
έως 7,2 τόνους (τεμ.2), Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος 
Πατρέων , η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κωδικούς που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αρ. 10/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με την σχετική τους πίστωση, του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2020 και 2021 (πολυετής δαπάνη), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
διακήρυξη της προμήθειας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
579.288,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός προ ΦΠΑ : 467.167,74 
€ + ΦΠΑ24% 112.120,26 €)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3

Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
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Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την 
πιστοποίηση γνησιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή


