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Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού-Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ» συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 489.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής για τα προσφερόμενα είδη των ομάδων  1-3 και βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την 
ομάδα 4, βάσει των ακόλουθων στοιχείων και όρων: 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 

Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 30131 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL631 

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 13-03-2019 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

13-03-2019 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15-03-2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17-04-2019 και ώρα 17:00:00 μ.μ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
 

Τηλέφωνο 2641360257 

Φαξ 2641360277 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dtselios@agrinio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofagrinio.gr 

 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο δήμος Αγρινίου (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στους Φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού 
(ΟΤΑ Α΄) 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. 
 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο   
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 , οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος/Νομικό 
πρόσωπο κατά περίπτωση και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση τους , 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των  χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
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. 
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β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www. promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα  διεύθυνση: www.cityofagrinio.gr 
 

1.2 Είδος Διαδικασίας-Χρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» κατά 400.000,00€ (ΣΑΕ 055 -2017ΣΕ05500010) και ο Δήμος Αγρινίου κατά 
89.800,00€.  
 Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις ακόλουθες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου μας: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ 

64-7131.001 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  111.600,00€ 

     64-7131.001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ          18.600,00€ 

     64-7131.002 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  173.600,00€ 

64-7131.003 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ)  186.000,00€ 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 489.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση , με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάση της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τα προσφερόμενα είδη των ομάδων  1-3 και βάση τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) για την ομάδα 4. 

1.3.2  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) ως ακολούθως: 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  16000000-5 

2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ  16310000-1 

3 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  34144431-8 

4 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 43262100-8 

 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα κάτωθι είδη: 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΕΜ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

(ΤΣΑΠΑ) 

150.000,00€ 1 36.000,00€ 186.000,00€ 
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Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν μια ή περισσότερες ομάδες όπως  περιγράφεται στον 
προϋπολογισμό της παρούσας. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο παράρτημα 
των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

του ν. 4497/2017 (Α 171) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

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 άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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»,  

2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 140.000,00€ 1 33.600,00€ 173.600,00€ 

3 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 90.000,00€ 1 21.600,00€ 111.600,00€ 

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

15.000,00€ 1 3.600,00€ 18.600,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 489.800,00€ 
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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 ( Α145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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.)»,  

την με αριθμό 48296/17-09-2018 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6Λ0Ε465ΧΘ7-ΚΨ4) περί «Ένταξη Πράξης του 
Δήμου Αγρινίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου , οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

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. 

την υπ. αριθμ. 158/07-11-2018 μελέτη του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων  της Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

το υπ. αριθμ. οικ. 55329/19-11-2018 πρωτογενές αίτημα του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης 
οχημάτων  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 18REQ004144434  για την εκτέλεση της προμήθειας 

το υπ. αριθμ.  πρωτ. 58845/07-12-2018   τεκμηριωμένο αίτημα του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης 
οχημάτων  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

την υπ. αριθμ. 38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας, 
αξιολόγησης προσφορών και παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού 
εξοπλισμού-πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ». 

την υπ. αριθμ. 39/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση μελέτης-τεχνικής περιγραφής και 
κατάρτιση  των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού-πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ». 

την υπ΄αριθ. 386/2018 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων. 

 Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριανταπέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 παρ. 1 &4 του Ν. 
4412/2016) 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

15-03-2019 

Και ώρα 15:00:00 μ.μ. 
17-04-2019 

Και ώρα 17:00:00 μ.μ. 
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  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα. 

  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολο του ή εν μέρει ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (αρθρ. 32 παρ. 2α 

του Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 4412/2016. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13-03-2019   
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).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, καθώς και σε μία (1) εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα. 

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)  

Η Διακήρυξη ε θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, (στη διεύθυνση 
(URL) : www.agrinio.gr  στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ►2019. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αρχικής και επαναληπτικής  στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Προμηθευτή, 
σύμφωνα  με το Ν. 3801/2009. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα 
δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο. 

 

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 τους. 
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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. 
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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: 

Η Παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -Η υπ. αριθμ. 158/07-11-2018 μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Περίληψη Διακήρυξης 

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), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

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. 

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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 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. 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. 

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). 

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 τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα 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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, 4.1. και 6.6. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.Σ.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 
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στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση ή η 
σύμπραξη υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς , 
εάν τους ανατεθεί η σύμβαση, εφ όσον η περιβολή της συγκεκριμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων , όλα τα μέλη της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (παρ. 4 άρθρο 19 του ν. 
4412/2016). 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , του κάθε 
τμήματος (ομάδας) για την οποία καταθέτει προσφορά. 

Κατά συνέπεια υποβάλλεται μια μόνο εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αναλυτικά ανά ομάδα , το ποσό 
της εγγύησης συμμετοχής για τις ομάδες του προκηρυσσόμενου αντικειμένου είναι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 2% 

1 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 

150.000,00€ 3.000,00€ 

2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 140.000,00€ 2.800,00€ 

3 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 90.000,00€ 1.800,00€ 

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

15.000,00€ 300,00€ 

Στο παράρτημα ΙΙΙ- Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών υπάρχουν τα υποδείγματα των εγγυητικών 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. 
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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, 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. 4412/2016. 

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. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
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 τελεσίδικη 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). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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 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 προσφέρων 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων 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.  

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.  

 

2.2.3.3. Δεν προβλέπεται παρέκκλιση. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
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(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 μια κε των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντα υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

(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 23 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 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

2.2.3.5.  Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.  4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων 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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 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 
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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. 
4412/2016. 

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. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 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.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Δεν απαιτείται 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης , 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 

2.2.6.1 Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει συνοπτικό κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή παρόμοιων οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης 
για το οποίο υποβάλει προσφορά με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου 
ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή ή τον οικονομικό φορέα , εάν ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του κατασκευαστή ή του οικονομικού φορέα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα , κατά χρονικό διάστημα 
μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης 
από κάθε μέλος της Ένωσης , αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

 2.2.6.2 Ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με την διάθεση ικανών 
ανθρώπινων πόρων και τεχνικής ικανότητας του προσωπικού το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική 
υποστήριξη των προσφερόμενων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό κατάλληλου 
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης. 

2.2.6.3 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο έχει ο προσφέρων για την 
απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια ειδή. 
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2.2.6.4 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται από την αριθμ. 158/07-11-2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών να προσκομιστεί κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο 
Δικαιολογητικά/Τεχνική Προσφορά με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα, ώστε να ελεγχθούν από 
την επιτροπή αξιολόγησης. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Όσον αφορά  τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης , οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν κατά το στάδιο της 
αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο Δικαιολογητικά/Τεχνική προσφορά με την τεχνική προσφορά 
τα εξής  : 
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της  σειράς ISO 9001: 2008. 

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO: 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής 
υποστήριξης του οικονομικού φορέα. 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (πλαίσιο-υπερκατασκευή) (στην ελληνική γλώσσα ή 
επίσημη μετάφραση σε αυτή).  

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια  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 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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, 
2.2.6 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 Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 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  

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 έλεγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρτική 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. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης 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. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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 και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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 2.2.4- 2.2.8). 

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 2.2.3.4. 

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 
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 ισχύουν. 

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: 

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. 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 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα 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 
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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 πέρι 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

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

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων , από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Αν η έκδοση του 
πιστοποιητικού αυτού δεν είναι δυνατή αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

δ) 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 καταλληλόλητας 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. 

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. 

Β.3. Δεν απαιτείται 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στις παραγράφους 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.4 
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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 αποδεικτικά 
στοιχεία που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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 διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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 καταλόγους  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.  

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. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τα προσφερόμενα είδη των ομάδων  1-3 και 
βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ομάδα 4 οι οποίες εκτιμώνται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 
Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές 

προδιαγραφές 
100-120 14,00 
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2 

Στοιχεία κινητήρα (τύπος, ισχύς κατά DΙΝ 
70020, κυλινδρισμός, ειδική κατανάλωση 
καυσίμου gr/psh, σύστημα ψύξεως, έτος 

κατασκευής, ροπή στρέψης, κ.λ.π.) 

100-120 14,00 

3 
Διαστάσεις, βάρος εκσκαφέα, ικανότητα 

αναρρίχησης, βάθος εκσκαφής 
100-120 14,00 

4 Ευελιξία, ακτίνα στροφής 100-120 9,00 

5 
Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα 

διεύθυνσης, σύστημα πέδησης 
100-120 14,00 

6 

Προσφερόμενος από τον προμηθευτή 
πρόσθετος εξοπλισμός, δυνατότητες, 

εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα 
με την χρησιμότητα τους 

100-120 9,00 

7 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (εμπράγματος 

με εγγυητική επιστολή) 
100-120 8,00 

8 
Ανταλλακτικά, SERVICE, συντήρηση, τεχνική 

υποστήριξη του προμηθευτή μετά την 
πώληση 

100-120 8,00 

9 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00 

10 
Πωλήσεις ομοίων μηχανημάτων στην 

Ελλάδα, ηλικία και επιτυχία του 
προσφερόμενου μοντέλου 

100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 4,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100-120 
5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης 100-120 3,00 

4 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 6,00 

5 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

6 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
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7 Κάδος απορριμμάτων 100-120 6,00 

8 
Σύστημα λειτουργίας σάρωσης του 
Σαρώθρου 

100-120 
18,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 

100-120 
6,00 

10 Καμπίνα οδήγησης 100-120 10,00 

11 Λοιπός εξοπλισμός  100-120 4,00 

12 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

13 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

14 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100-120 10,00 

15 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3-ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

100-120 25 

 

Στοιχεία κινητήρα ελκυστήρα (τύπος, ισχύς, 
κατανάλωση, κ.λ.π.) 

100-120 15 

 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία 
αμαξώματος: Πλαίσιο (ποιότητα και 
στιβαρότητα βασικών μερών της 
κατασκευής, προστασία έναντι διάβρωσης, 
κλπ.). Ευελιξία μηχανήματος (πλάτος, μήκος, 
ύψος, μεταξόνιο, κύκλος στροφής, κλπ) 

100-120 15 

 

Προσφερόμενος από τον προμηθευτή 
πρόσθετος εξοπλισμός, δυνατότητες, 
εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα 
με την χρησιμότητα τους 

100-120 7 
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Εγγύηση καλής λειτουργίας (εμπράγματος 
με εγγυητική επιστολή) 

100-120 10 

 

Ποιότητα εξυπηρέτησης ( τεχνική βοήθεια - 
ανταλλακτικά ) μετά την πώληση 

100-120 15 

 
Χρόνος παράδοσης 100-120 8 

 

Εκπαίδευση προσωπικού -επίδειξη 
λειτουργίας 

100-120 5 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης για τις ομάδες (1-3) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
  U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα  Διακήρυξη και την υπ. 
αριθμ. 158/07-11-2018 μελέτη για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
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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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.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 στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

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. 

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 χαρακτήρα, 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. 

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 ψηφιακά 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]   
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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. 

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

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 τον 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 ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ο 
φάκελος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 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 του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV).  

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ υπάρχουν στην διεύθυνση: 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ( ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείο pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την διακήρυξη. 

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

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 οποίες φέρουν προηγμένη 
ψηφιακή υπογραφή. 

2.4.3.2.  Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή της υπ. αριθμ. 158/07-11-2018 μελέτης (Παράρτημα Ι) , περιγράφοντας 
ακριβώς πως 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 στην ανωτέρα μελέτη.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς  και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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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  που 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής για τα προσφερόμενα είδη των ομάδων  1-3 και βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την 
ομάδα 4. 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Επιπλέον ο προσφέρων θα επισυνάψει στον 
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  την ηλεκτρονική οικονομική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα  (Παράρτημα ΙΙ) 
σε μορφή Pdf. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

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

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.  

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

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 αρχή  στο κεφάλαιο «Προϋπολογισμός»  της 
αριθμ. 158/07-112018 μελέτης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 
ημερών  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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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 
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προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

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, 

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 28 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 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» Η 
ημερομηνία 23-04-2019 και ώρα 10: 00 π.μ 

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2  της παρούσας, κάθε προσφέρων ο 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 : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή 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 οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων , των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και της απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο  στην αναθέτουσα αρχή προς 
έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής,  μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους 
προσφέροντες. Κατά την εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω , αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη 
τους, την κατάταξη των πρόσφορων και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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 
του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δυο ή περισσότερων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή , η αναθέτουσα αρχή επιλέγει την αναδοχή με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον  
της Επιτροπής του Διαγωνισμού, της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου «Οικονομική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

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 δεκαπέντε (15)  ημερών  από την κοινοποίηση 
της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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 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 τους. 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. 

Εντός τριών (3) εργάσιμων 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 δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014 Ο φάκελος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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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 κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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.  

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 έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντας την 
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

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 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης , η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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. 

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. 

• 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. 

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

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. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 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 διαφορετικά. 

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   

 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 Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης  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.  

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 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 

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.  

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 θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίστηκαν κατά τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (φ.Ε.Κ.  147Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

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.  
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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. 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. 

 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.  

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 της  

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 περίπτωσης β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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. 
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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 :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του μηχανολογικού εξοπλισμού αφού 
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές και αφού έχουν εκταμιευτεί 
τα ποσά στο Δήμο Αγρινίου από το φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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 0,06% 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) 

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. 4412/2016. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

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 έκπτωτος  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 του κεφαλαίου 6 της παρούσας. 

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, 

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 πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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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. 

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 συμβάσεων   

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), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον μηχανολογικό εξοπλισμού μετά την υπογραφή του 
σχετικού συμφωνητικού και σε χρονικό διάστημα  έξι (6) μηνών. 

Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Αγρινίου, καινούργιος, άθικτος και χωρίς ζημιές, έτοιμος για απρόσκοπτη λειτουργία. 

Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου Αγρινίου. 

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. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή του μηχανολογικού εξοπλισμού  γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και  της σύμβασης . Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται  με μακροσκοπικό έλεγχο-μηχανική 
εξέταση – πρακτική δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 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. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του 
υλικού.  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. 

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

Δεν απαιτείται. 
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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 

Δεν απαιτείται 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
εγγυητικές  επιστολές ως εξής: 

Για την ομάδα 1: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 1.500,00, διάρκειας  τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
Οι όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής εκτέλεσης και κατατίθεται με 
την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

Για την ομάδα 2: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 1.400,00 διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι 
όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής εκτέλεσης και κατατίθεται με 
την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

Για την ομάδα 3: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 900,00 διάρκειας  τουλάχιστον τρία (3) έτη. Οι 
όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής εκτέλεσης και κατατίθεται με 
την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

Για την ομάδα 4: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 150,00 διάρκειας  τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι 
όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής εκτέλεσης και κατατίθεται με 
την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

 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, 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 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 εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
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6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητο αν στο χρονικό 
διάστημα, που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

 

                                                                                                                                Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Προϋπολογισμός: 489.800,00€ με ΦΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Δήμο Αγρινίου μετά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 

του Δήμου Αγρινίου στο ΥΠΕΣ, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική 

ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι, με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ και εντάχθηκε στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48296/17-09-2018 Απόφαση ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 

6Λ0Ε465ΧΘ7-ΚΨ4), και αφορά την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για το Δήμο Αγρινίου. 

 Ειδικότερα αφορά την προμήθεια ενός (1) περιστρεφόμενου ελαστικοφόρου σκαπτικού 

μηχανήματος (τσάπα), ενός (1) αυτοκινούμενου σαρώθρου, ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα και ενός (1) 

ανεξάρτητου πλευρικού καταστροφέα με τηλεσκοπικό βραχίονα. 

Με τη συγκεκριμένη προμήθεια ο Δήμος Αγρινίου θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε καθαρισμό 

ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών αυτεπιστασίας, θα 

βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας των οδών και θα αντιμετωπίσει περισσότερο 

αποτελεσματικά τις ανάγκες βοτανίσματος, αποψίλωσης και καθαρισμού ελεύθερων και κοινόχρηστων 

χώρων, περιαστικών δασών και σημείων παραπλεύρως των οδών, για λόγους ασφάλειας, 

πυροπροστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και αισθητικής. 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 489.800,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί κατά το ποσό των 400.000,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

(ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) ενώ το υπόλοιπο ποσό των 89.800,00 € θα είναι ίδιοι πόροι του 

Δήμου και οι ΚΑ Εξόδων που θα βαρύνει η ανωτέρω προμήθεια είναι οι 64-7131.001, 64-7131.002 και 64-

7131.003. 

         Νεάπολη       07-11 -2018 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    158/2018 

Ο Συντάξας και Προϊστάμενος 

 

Αριστείδης Τσιρογιάννης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 
Η Διευθύντρια 

 

Σταυρούλα Γεωργακού-Παππά 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Προϋπολογισμός: 489.800,00€ με ΦΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο προς προμήθεια ελαστικοφόρος και περιστρεφόμενος εκσκαφέας θα είναι μεγάλο μηχάνημα έργων 

αυτοπροωθούμενο της κατηγορίας (2) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: οικ.21867/26-09-2016 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 

3276/Β΄/12-10-2016), με ενδεικτικό προβλεπόμενο κόστος 150.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Θα ανήκει στην κατηγορία των εκσκαφέων με σκαπτικό μηχανισμό τριπλής άρθρωσης. Το υπό προμήθεια 

μηχάνημα να είναι τελείως καινούριο και αμεταχείριστο της τελευταίας σειράς παραγωγής, τελευταίου 

τύπου και κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με ημερομηνία κατασκευής κατά το 

δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και να πληροί όλες τις προδιαγραφές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είναι γνωστού κατασκευαστή με μακρόχρονη παρουσία στη χώρα μας. Ο 

προμηθευτής να υποβάλλει με την προσφορά του τη σχετική Γενική Έγκριση Τύπου από το ΥΥΠΜΕ για το 

προσφερόμενο μοντέλο και να αναλάβει με έξοδά του την επίδειξη του μηχανήματος στην επιτροπή 

αξιολογήσεως των προσφορών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, εκτός όσων 

αναφέρονται ως "Απαράβατοι Όροι". Οι λοιπές αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν ανάλογα. Όπου παρακάτω 

αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται δεκτή και αρνητική απόκλιση μέχρι και 5%, καθώς βέβαια και 

οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Το μηχάνημα να διαθέτει πετρελαιοκινητήρα, σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υδρόψυκτο, υπερτροφοδοτούμενο με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 150 Ηp και τη μέγιστη ροπή στρέψεως σε όσο το δυνατόν χαμηλές στροφές για 

να εξασφαλίζεται μεγάλη οικονομία καυσίμου, η αθόρυβη λειτουργία και η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση 

του κινητήρα. Μαζί με την προσφορά, να υποβληθεί επίσημο διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα, 

με τις καμπύλες ισχύος, ροπής στρέψεως και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα συναρτήσει των στροφών 
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του. Τα στοιχεία που δίνει ο προμηθευτής στην τεχνική του προσφορά για την ισχύ και την ροπή του 

κινητήρα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν απόλυτα με τα διαγράμματα αυτά. 

Το φίλτρο αέρα να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη 

προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του μηχανήματος, για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

Επίσης επιθυμητό είναι να υπάρχει αυτόματο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα για την 

προστασία του σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων, όπως υψηλής θερμοκρασίας του κινητήρα και του 

κιβωτίου ταχυτήτων, καθώς επίσης και υψηλής πιέσεως λαδιού κινητήρα κλπ, αφού θα προηγείται οπτική 

και ακουστική προειδοποίηση του χειριστή. 

Η δεξαμενή καυσίμου να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφάλειας από χτυπήματα και να είναι 

κατάλληλης χωρητικότητας, ώστε να εξασφαλίζει στο μηχάνημα μεγάλη αυτονομία εργασίας. 

3. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

Η μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατικού τύπου, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με κατάλληλο 

σύστημα επιλογής σχέσεων. Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την αυτόματη αλλαγή 

ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος. Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη 

ταχύτητα πορείας. 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στο βάρος και τη χρήση του μηχανήματος και στις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ασφαλείας. Να λειτουργεί με υδραυλικά δισκόφρενα πολλαπλών δίσκων. Επιθυμητό είναι 

το σύστημα πέδησης να επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό 

φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε περίπτωση. Επίσης επιθυμητή κρίνεται η δυνατότητα επιλογής 

πέδησης ανά άξονα. Η επιφάνεια τριβής των φρένων να είναι η μέγιστη δυνατή. Επιπλέον, να υπάρχει 

μηχανικό φρένο σταθμεύσεως. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας επιθυμητό είναι ο δίσκος (δισκόφρενο) 

που εφαρμόζει το φρένο σταθμεύσεως να είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πεδήσεως. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ 

Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος να φέρουν κατάλληλα διπλά ελαστικά ίδιων διαστάσεων (ισότροχο), 

βαρέως τύπου τρακτερωτά, και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

Το σύστημα διεύθυνσης, να λειτουργεί με την βοήθεια τιμονιού ή χειριστηρίου (τύπου joystick), να είναι 

υδραυλικής ή ηλεκροϋδραυλικής επενέργειας και να επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς 

(τετραδιεύθυνση). Επιθυμητό είναι να υπάρχει δυνατότητα επιλογής τριών τρόπων διεύθυνσης δηλαδή, 

διεύθυνση στους 2 εμπρόσθιους τροχούς, διεύθυνση στους 4 τροχούς και πλευρική διεύθυνση στους 

τέσσερις τροχούς. 

7. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι βαρέως τύπου (χωματουργικού μηχανήματος) περιστρεφόμενης 

καμπίνας και μηχανισμού εκσκαφής, με ενσωματωμένο πλαίσιο σταθεροποιητών (ποδαρικών) στηρίξεως. 

8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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Το υδραυλικό σύστημα να τροφοδοτείται με λάδι από μία ή περισσότερες αντλίες υδραυλικού οι οποίες 

να είναι αντλίες μεταβλητής παροχής (εμβολοφόρες). 

Επιθυμητό είναι, το υδραυλικό σύστημα να είναι «κλειστού κέντρου» (Closed Center), ώστε να είναι 

δυνατός ο ταυτόχρονος χειρισμός δύο ή και περισσότερων διαφορετικών χειριστηρίων ώστε να μπορεί ο 

χειριστής π.χ. να περιστρέφει και ταυτόχρονα να ανυψώνει τον μηχανισμό εκσκαφής του μηχανήματος ή 

να τον κατεβάζει και ταυτόχρονα να αναστρέφει τον κάδο εκσκαφής-φόρτωσης (κουβά). 

Επίσης, το υδραυλικό σύστημα να διαθέτει βαλβίδα αισθήσεως φορτιού (load sensing). Η παροχή λαδιού 

της αντλίας να είναι περίπου 250 λίτρα ανά λεπτό και η πίεση του υδραυλικού συστήματος περίπου 300 

bar. Επιθυμητό είναι το μηχάνημα, να φέρει απαραίτητα πλήρη εργοστασιακά τοποθετημένη ανεξάρτητη 

υδραυλική εγκατάσταση για άμεση λειτουργία πολλαπλών εξαρτημάτων. Όλοι οι υδραυλικοί σύνδεσμοι – 

ταχυσύνδεσμοι  (ρακόρ) να φέρουν στεγανωτικούς δακτυλίους (O-ring). Οι σωληνώσεις να συνδέονται 

πάνω στους υδραυλικούς κυλίνδρους μέσω ρακόρ, για ευκολότερη επισκευή. 

9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

Το μηχάνημα θα φέρει σκαπτικό μηχανισμό τριπλής άρθρωσης που θα συνοδεύεται από κάδο εκσκαφής -

φόρτωσης, βαρέως τύπου (μαγγανιούχος χάλυβας), πλάτους τουλάχιστον 1,00 μ. ενώ θα φέρει δόντια που 

στερεώνονται στο σώμα με κοχλίες ή σφήνες. 

Για λόγους ασφαλείας, όταν το μηχάνημα εργάζεται πρέπει αυτόματα με την κίνηση προς τα πίσω να ηχεί 

σήμα, ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό που βρίσκεται γύρω από το μηχάνημα. 

Ο τριπλής άρθρωσης μηχανισμός εκσκαφής θα λειτουργεί με υδραυλικούς κυλίνδρους, που θα 

βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με το βραχίονα το βάρος ανατροπής του 

κάδου. Επιθυμητό είναι το σύστημα φορτώσεως να είναι εξοπλισμένο με σύστημα, το οποίο θα διατηρεί 

τον κάδο σε οριζόντια θέση κατά την ανύψωση και προαιρετικά με μηχανισμό ο οποίος μετά την 

ανατροπή θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο σε θέση εκσκαφής. 

Το ωφέλιμο βάθος εκσκαφής του μηχανισμού εκσκαφής από την επιφάνεια έδρασης του μηχανήματος θα 

είναι 6,00 μέτρα, με μέγιστη επιτρεπτή αρνητική απόκλιση 0,10 μ.  

Ο χειρισμός του μηχανισμού εκσκαφής, θα γίνεται από κατάλληλο χειριστήριο (επιθυμητό τύπου joystick). 

Το μηχάνημα να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών. 

Ο μηχανισμός εκσκαφής πρέπει να είναι εξοπλισμένο με βαλβίδες (lock valves), οι οποίες θα το 

συγκρατούν σε περίπτωση θραύσεως των υδραυλικών σωληνώσεων (όρος απαράβατος) και η υδραυλική 

παροχή να λειτουργεί στατικά ή εν κινήσει του μηχανήματος. 

Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη 

δυνατή γωνία. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου. 

Το σύστημα περιστροφής της τσάπας να είναι κατάλληλο, ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από 

κακώσεις, πέτρες, χώματα. 

Επιθυμητό είναι, ο εκσκαφέας να φέρει πλήρη εργοστασιακά τοποθετημένη ανεξάρτητη υδραυλική 

εγκατάσταση για άμεση λειτουργία πολλαπλών εξαρτημάτων. 
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10. ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

Κατακόρυφα πέδιλα σταθεροποιήσεως πίσω, με ανεξάρτητη υδραυλική κίνηση, η βάση των οποίων θα 

είναι ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος. Επιθυμητό είναι να είναι εξοπλισμένα με 

βαλβίδες (lock valves) οι οποίες θα συγκρατούν το μηχάνημα στη θέση του σε περίπτωση θραύσεως των 

υδραυλικών σωληνώσεων. 

Τα πέδιλα επιθυμητό είναι, να είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εύκολης ρυθμίσεως του διάκενου (τζόγου) 

μεταξύ των ποδαρικών και του κελύφους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη γι’ αυτό η αφαίρεση τους. 

Στο εμπρόσθιο μέρος θα φέρει λεπίδα προώθησης γαιών. 

11. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

H καμπίνα του χειριστή, να είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με πόρτα διέλευσης 

και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα για καλή ορατότητα, με σύστημα air condition, ηχομόνωση και 

πυροσβεστήρα. 

Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση των μηχανημάτων να γίνονται από το ίδιο κάθισμα, που θα είναι 

ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών, εξοπλισμένο με βραχίονες 

στηρίξεως των χεριών του χειριστή και θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 

Να διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την 

σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. 

Επίσης, να διαθέτει πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και 

φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Να φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες, δεξιά και 

αριστερά, υαλοκαθαριστήρες και αλεξήλιο. 

12. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο πίνακας οργάνων να περιλαμβάνει συστήματα προειδοποιήσεως βλαβών για όλα τα βασικά 

συγκροτήματα, όπως: μετρητή θερμοκρασίας, μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας, 

προειδοποιητική λυχνία πτώσεως πιέσεως, λαδιού κινητήρα, κλπ. 

Επίσης, να υπάρχει αυτόματο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα για την προστασία του σε 

περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων (θα προηγείται οπτική και ακουστική προειδοποίηση του χειριστή). 

13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Επιθυμητό είναι όπως το σύστημα είναι τάσεως 12 V, ώστε να είναι εύκολη η εξεύρεση φθηνών 

ανταλλακτικών και θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων (προβολείς) εργασίας και πορείας 

και περιστρεφόμενο φάρο οροφής. 

Το μηχάνημα να είναι εξοπλισμένο με κεντρικό γενικό διακόπτη ρεύματος σε χώρο που να είναι 

ασφαλισμένος, ο οποίος θα αποκόπτει πλήρως την μπαταρία, ώστε να μην είναι απαραίτητη η 

αποσύνδεση των πόλων της σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει επέμβαση με ηλεκτροσυγκόλληση ή για 

μακροχρόνια αποθήκευση του μηχανήματος. 

Η χωρητικότητα της μπαταρίας, καθώς και η απόδοση (ένταση ρεύματος) της γεννήτριας (εναλλάκτη) να 

είναι η μέγιστη δυνατή. 
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14. ΒΑΡΗ 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος να είναι κατάλληλο, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

στιβαρότητα και πρόσφυση, και πάντως άνω των 17.000 κ. 

15. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 

(α) Ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντηρήσεως στην Ελληνική (όρος απαράβατος). 

(β) Ένα (1) εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική (ο κατάλογος μπορεί να παραδοθεί 

και σε CD). 

(γ) Γενική Έγκριση Τύπου εκσκαφέα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΥΠΜΕ. 

16. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων εργαλείων συντηρήσεως. Να δοθεί σχετική 

κατάσταση. Θα συνοδεύεται από φαρμακείο, πυροσβεστήρα και τρίγωνο βραδυπορείας. Επίσης θα είναι 

εξοπλισμένο με μεταλλικό κιβώτιο εργαλείων με κλειδαριά, το οποίο θα είναι μόνιμα τοποθετημένο σε 

ευπρόσιτη θέση. 

17. ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το μηχάνημα, θα καλύπτεται από ενός έτους (12-μηνη) τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας. Η 

αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του 

συνεργείου να γίνεται εντός το πολύ πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης (όρος 

απαράβατος). 

Ο προμηθευτής θα εγγυάται την υποστήριξη του μηχανήματος σε ανταλλακτικά και service για μια 

δεκαετία τουλάχιστον και να δηλώνει την έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος 

τιμοκαταλόγου. Γίνονται δεκτές δηλώσεις μόνον των κατασκευαστών σε πρωτότυπο ή νομίμως 

επικυρωμένο αντίγραφο. 

18. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας στον τρόπο 

χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος, στην έδρα του Δήμου. 

19. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο προμηθευτής με την προσφορά του, να δίνει στοιχεία σχετικά με την τεχνική υποστήριξη της Εταιρείας 

του για την άρτια τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος σε σέρβις και ανταλλακτικά (εκπαιδευμένα και 

εξουσιοδοτημένα κατά τόπους συνεργεία - να δοθούν διευθύνσεις, αυτοκίνητα κινητά συνεργεία, αριθμός 

απασχολούμενων τεχνικών, αποθήκες ανταλλακτικών - να δοθούν διευθύνσεις, απασχολούμενο 

προσωπικό). Επιπρόσθετα, επιθυμητό είναι και θα βαθμολογεί αναλόγως, η ύπαρξη εξουσιοδοτημένου 

συνεργείου του αναδόχου, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί με διαδικασίες Πιστοποιημένες κατά ISO 

9001:2008. Το σχετικό πιστοποιητικό να υποβάλλεται με την προσφορά. 

20. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 
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Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος, ο οποίος όμως σε 

καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, έτοιμο προς λειτουργία. 

21. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από: 

 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου μηχανήματος και κάθε άλλου 

πιστοποιητικού που το συνοδεύει για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή στην ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή. 

 Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 του κατασκευαστή. 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προμηθευτή. 

 Τεχνικά φυλλάδια όπου θα σημειωθεί ο προσφερόμενος τύπος. 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 19. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου με την οποία θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου συνεργείου του 

προσφέροντος. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου μηχανήματος θα είναι 

τουλάχιστον ένα (1) έτος.  

 Συνοπτικό – ενδεικτικό κατάλογο μηχανημάτων του ίδιου κατασκευαστή παρόμοιου τύπου που 

έχει προμηθεύσει σε πελάτες.  

Το μηχάνημα θα παραδοθεί εκτός των άνωθεν αναφερομένων και με τα διακριτικά στοιχεία ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ σε εμφανή σημεία του μηχανήματος καθώς και ανακλαστικές πινακίδες προειδοποίησης 

μηχανήματος έργου σε όλες τις πλευρές του μηχανήματος, οι οποίες θα είναι ορατές κατά τις νυχτερινές 

ώρες από απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων. 

22. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει.  

Για τη βαθμολογία θα χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 
Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές 

προδιαγραφές 
100-120 14,00 

2 

Στοιχεία κινητήρα (τύπος, ισχύς κατά DΙΝ 
70020, κυλινδρισμός, ειδική κατανάλωση 
καυσίμου gr/psh, σύστημα ψύξεως, έτος 

κατασκευής, ροπή στρέψης, κ.λ.π.) 

100-120 14,00 
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3 
Διαστάσεις, βάρος εκσκαφέα, ικανότητα 

αναρρίχησης, βάθος εκσκαφής 
100-120 14,00 

4 Ευελιξία, ακτίνα στροφής 100-120 9,00 

5 
Σύστημα μετάδοσης της κίνησης, σύστημα 

διεύθυνσης, σύστημα πέδησης 
100-120 14,00 

6 

Προσφερόμενος από τον προμηθευτή 
πρόσθετος εξοπλισμός, δυνατότητες, 

εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα 
με την χρησιμότητα τους 

100-120 9,00 

7 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (εμπράγματος 

με εγγυητική επιστολή) 
100-120 8,00 

8 
Ανταλλακτικά, SERVICE, συντήρηση, τεχνική 

υποστήριξη του προμηθευτή μετά την 
πώληση 

100-120 8,00 

9 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00 

10 
Πωλήσεις ομοίων μηχανημάτων στην 

Ελλάδα, ηλικία και επιτυχία του 
προσφερόμενου μοντέλου 

100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
  U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  
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Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν 

προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου ή επιθυμητό, επιτρέπεται 

απόκλιση ±5 %. Η μεγαλύτερη απόκλιση θα αξιολογηθεί θετικά, εφόσον είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου.  

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του σαρώθρου και ο πρόσθετος εξοπλισμός του σαρώθρου, τα οποία δεν 

αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα 

αξιολογούνται. 

Το προς προμήθεια σάρωθρο θα είναι απαραίτητα απορροφητικού τύπου (αποκλείονται τα μηχανικά ή 

μικτού τύπου σάρωθρα), πετρελαιοκίνητο, τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο, αναγνωρισμένου 

τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόσφατης κατασκευής, μοντέλου 

από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και σαν πλήρες όχημα (βασικό μοντέλο και σαρωτική υπερκατασκευή) 

θα αποτελεί ένα ενιαίο κατασκευαστικό σύνολο (COMPACT) , με ενδεικτικό προβλεπόμενο κόστος 

140.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, τα κατ’ άξονα βάρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία θα 

αναφέρονται και στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις 

για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο βάρος λειτουργίας. 

Θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις διάφορες εργασίες που θα εκτελεί, ανάλογα τον εξοπλισμό που 

θα φέρει, ακόμη και στις δυσκολότερες εφαρμογές. Θα πρέπει να μπορεί να κινείται άνετα σε στενούς 

δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια και ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ο ανωτέρω βασικός και 

συμπληρωματικός εξοπλισμός πρέπει να προκύπτει από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου. 

Το σάρωθρο θα φέρει σήμανση CE, συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας και θα είναι κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε. και σε απόλυτη συμφωνία ως προς τις εκπομπές καυσαερίων 

περί μηχανών και ως προς την εκπομπή θορύβου. 

Εξωτερικά το μηχάνημα πρέπει θα έχει αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία και θα είναι βαμμένο 

σε λευκό χρώμα. Θα φέρει επίσης επιγραφή, στα πλευρικά τοιχώματα του μηχανήματος, με τα στοιχεία 

του Δήμου. 
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Επίσης το σάρωθρο θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται και να κινείται αποτελεσματικά τόσο σε στενούς 

δρόμους όσο και σε πλατείες πεζόδρομους, χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων, κλπ. 

Οι διαστάσεις του οχήματος τα κατ’ άξονα βάρη κλπ. κατασκευαστικά στοιχεία του πρέπει να πληρούν τις 

ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το πλήρες όχημα θα αποτελείται από ειδικό πλαίσιο αναλόγου με το σάρωθρο μεγέθους το οποίο μαζί με 

την υπερκατασκευή και τα συστήματα σάρωσης θα αποτελούν ενιαίο τμήμα στο σύνολο τους (COMPACT). 

Με ποινή αποκλεισμού το μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 10 τόνοι και το ωφέλιμο 

φορτίο σε σαρώματα και νερό σάρωσης τουλάχιστον 5 τόνοι. Η χωρητικότητα του κάδου των 

συλλεγόμενων απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 5 κ.μ. ενώ η καθαρή χωρητικότητα σε απορρίμματα 

τουλάχιστον 4,2 κ.μ. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του 

σαρώθρου. 

Το πλαίσιο του σαρώθρου θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα φέρει προστασία κατά της διάβρωσης της 

σκόνης και της υγρασίας. 

 

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι DIESEL, τετράχρονος, μέγιστης ισχύος με ποινή αποκλεισμού 

τουλάχιστον 150 ΗΡ και μέγιστης ροπής τουλάχιστον 550 Nm, σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας Euro 6. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Η δεξαμενή καυσίμου θα 

είναι τουλάχιστον 100 lt. 

Η εργονομία θα είναι η καλύτερη δυνατή, ώστε να υπάρχει εύκολη και άνετη πρόσβαση στον κινητήρα και 

σε όλα τα κύρια εξαρτήματα, για τις περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής. 

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το σάρωθρο θα συνδυάζει εργασία σάρωσης αποτελεσματικά σε δρόμους, στενά σημεία, πλατείες και 

πεζόδρομους. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι υδροστατικό. Το σάρωθρο θα φέρει σύστημα 

πέδησης διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος με δισκόφρενα εμπρός πίσω. 

Το σάρωθρο θα διαθέτει με ποινή αποκλεισμού τετραδιεύθυνση (στροφή και των τεσσάρων τροχών), 

ώστε να προσδίδεται ιδιαίτερη ευελιξία στην κίνησή του, κυρίως μεταξύ παρκαρισμένων οχημάτων.  

 

5. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Η δεξαμενή αποθήκευσης των απορριμμάτων θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5 m3 με υδραυλικό 

σύστημα εκκένωσης χειριζόμενο από την καμπίνα του χειριστού. Θα είναι κατασκευασμένη υποχρεωτικά 

από ανοξείδωτο χάλυβα και η εκκένωση του θα γίνεται με ανατροπή, σε ύψος υποχρεωτικά τουλάχιστον 

1,5 m ώστε να είναι ευχερής η εκφόρτωση των απορριμμάτων σε containers και σε φορτηγά οχήματα. 





 

Σελίδα 50 

Στην εξαγωγή του αέρα θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη φίλτρων με μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος για 

την συγκράτηση της σκόνης και των μικροαντικειμένων για την προστασία του BLOWER. Θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα η μεγάλη ισχύς αναρρόφησης του BLOWER. 

Το σύστημα ψεκασμού του ύδατος θα αποτελείται από δεξαμενή νερού χωρητικότητας επί ποινή 

αποκλεισμού τουλάχιστον 850 λίτρων και κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό και ακροφύσια (μπεκ) 

ψεκασμού του ύδατος σ’ όλα τα σημεία της σάρωσης. Για την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία σάρωσης θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητας της δεξαμενής νερού. 

Το σύστημα σάρωσης θα αποτελείται από δύο εμπρόσθιες ψήκτρες σάρωσης για τον καθαρισμό των 

ρείθρων με κεντρικό σύστημα αναρρόφησης και υποχρεωτικά σύστημα τρίτης εμπρόσθιας 

προεκτεινόμενης ψήκτρας με δυνατότητα μετακίνησης και εργασίας και στις δύο πλευρές του σαρώθρου. 

Τόσο για λόγους οικονομίας συντήρησης όσο και για λόγους ευκολίας χειρισμού οι πλαϊνές βούρτσες θα 

εδράζονται επί ενιαίου πλαισίου ούτως ώστε και η θέση του στομίου αναρρόφησης να παραμένει 

σταθερή ανάμεσα τους. 

Ο αγωγός αναρρόφησης θα είναι κατάλληλης διαμέτρου επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 250 mm 

ώστε να μπορεί να δέχεται σκληρά και μεγάλα απορρίμματα όπως πέτρες, λάσπες, μπουκάλια κλπ. 

Οι ψήκτρες σάρωσης θα είναι ισχυρής κατασκευής. Οι ίνες σάρωσης θα είναι μεγάλης αντοχής και κατά 

προτίμηση από κατάλληλο κράμα ατσαλοσύρματος για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Οι ψήκτρες σάρωσης και η κεφαλή αναρρόφησης θα προστατεύονται από απρόβλεπτες προσκρούσεις στα 

ρείθρα. Ειδικότερα η κεφαλή αναρρόφησης θα προστατεύεται µε υδραυλικό σύστημα ενεργοποιούμενο 

από την καμπίνα το οποίο θα της δίνει την δυνατότητα να ανυψώνεται. 

Οι κινήσεις των βουρτσών θα γίνονται από ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήρες στην κάθε μία. Η 

διάμετρος των βουρτσών θα είναι άνω των 800mm. 

Το πλάτος σάρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.500mm με τις δύο βούρτσες και τουλάχιστον 3.500 mm 

με τις τρεις βούρτσες, η ταχύτητα σάρωσης υποχρεωτικά τουλάχιστον 15km/h και η ταχύτητα πορείας 

υποχρεωτικά τουλάχιστον 40km/h. Επίσης το σάρωθρο πρέπει να έχει ικανότητα σάρωσης σε οδούς με 

κλίση πάνω από 20%. 

Η εξαγωγή του αέρα θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του σαρώθρου και θα οδηγεί τον αέρα στο οδόστρωμα. 

Θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη ανοξείδωτων φίλτρων µε μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος που 

υποχρεωτικά θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της οροφής για την συγκράτηση της σκόνης και των 

µμικροαντικειμένων. Για μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα κατά τον καθαρισμό του φίλτρου, 

αυτό θα μετακινείται στην θέση καθαρισμού με υδραυλικό χειρισμό. 

Θα προσφέρεται επίσης στο βασικό εξοπλισμό και χειροκίνητο σύστημα αναρρόφησης φύλλων, 

μικροαντικειμένων, απορριμμάτων από φρεάτια και δύσκολα σημεία, με εύκαμπτο αγωγό κατάλληλης 

διαμέτρου και μήκους τουλάχιστον 3.0 μ 

 

6. ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
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Το μηχάνημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, 

προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας στο πίσω μέρος με 

φωτισμό, ηχητικά σήματα, περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση και προβολείς για 

νυχτερινή εργασία κ.λ.π 

Το σάρωθρο θα διαθέτει υποχρεωτικά στον βασικό εξοπλισμό μάνικα με πιστολέτο και αντλία υψηλής 

πίεσης για καθαρισμό επιφανειών και καθαρισμό του ίδιου του μηχανήματος. 

Επίσης στην καμπίνα θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας για την προστασία του 

κινητήρα από άνοδο θερμοκρασίας ή χαμηλή πίεση λαδιού κλπ.  

Ο θάλαμος οδήγησης θα αποτελείται από κλειστή καμπίνα με πανοραμικούς ανεμοθώρακες, για τον 

πλήρη έλεγχο όλων των λειτουργιών, δύο πόρτες με κλειδαριές, να διαθέτει δύο θέσεις (οδηγού + 

συνοδηγού) αναπαυτικές (ρυθμιζόμενη τουλάχιστον του οδηγού), τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση και 

ρυθμιζόμενο. Θα υπάρχει πλήρης πίνακας οργάνων λειτουργίας, χειρισμού και ελέγχου (κινητήρα και 

συστήματος σάρωσης), εργονομικά σχεδιασμένος, στεγανός, με εύκολα αναγνώσιμα όργανα και 

ενδεικτικές λυχνίες. Είναι απαραίτητη η  πολύ καλή μόνωση του θαλάμου κατά της σκόνης, του ύδατος, 

αλλά και του θορύβου, ώστε η εκπομπή του να μην είναι μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπεται από τους 

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (εντός καμπίνας), κάτω από συνθήκες λειτουργίας.  

H καμπίνα θα διαθέτει υποχρεωτικά air condition και αναδιπλούμενη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. 

Το σάρωθρο πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω : 

 Πλήρη εφεδρικό τροχό 

 Πλήρη σειρά εργαλείων 

 Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης  

 Τρίγωνο βλαβών 

 Γρύλο ανύψωσης. 

Το σάρωθρο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους παρακάτω μηχανισμούς και συστήματα για την εύρυθμη 
λειτουργία του, στο έργο της σάρωσης: 

 Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου άνω των 1,5 μ.. 

 Εύκαμπτο αγωγό αναρρόφησης  μήκους τουλάχιστον 3 μ.  

 Τρίτη εμπρόσθια κινούμενη βούρτσα 

 Τετραδιεύθυνση 

 Air condition καμπίνας 

 Σύστημα πιστολέτου υψηλής πίεσης για καθαρισμούς 
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 Κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση για την σωστή λειτουργία όλων των παρελκόμενων 
μηχανισμών και συστημάτων. 

Για το σάρωθρο με όλα τα παραπάνω εξαρτήματα θα δίνεται από τους διαγωνιζόμενους ενιαία τιμή. Όλα 
τα παραπάνω εξαρτήματα θα προσφέρονται υποχρεωτικά στη βασική προσφορά. 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το μηχάνημα, θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η αποκατάσταση 

των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται 

εντός το πολύ πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης (όρος απαράβατος). 

Ο προμηθευτής θα εγγυάται την υποστήριξη του μηχανήματος σε ανταλλακτικά και service για μια 

δεκαετία τουλάχιστον.  

 

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας στον τρόπο 

χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος, στην έδρα του Δήμου. 

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο προμηθευτής με την προσφορά του, να δίνει στοιχεία σχετικά με την τεχνική υποστήριξη της Εταιρείας 

του για την άρτια τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος σε σέρβις και ανταλλακτικά (εκπαιδευμένα και 

εξουσιοδοτημένα κατά τόπους συνεργεία - να δοθούν διευθύνσεις, αυτοκίνητα κινητά συνεργεία, αριθμός 

απασχολούμενων τεχνικών, αποθήκες ανταλλακτικών - να δοθούν διευθύνσεις, απασχολούμενο 

προσωπικό). Επιπρόσθετα, επιθυμητό είναι και θα βαθμολογεί αναλόγως, η ύπαρξη εξουσιοδοτημένου 

συνεργείου του αναδόχου, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί με διαδικασίες Πιστοποιημένες κατά ISO 

9001:2008. Το σχετικό πιστοποιητικό να υποβάλλεται με την προσφορά. 

 

 10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 

Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος, ο οποίος όμως σε 

καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, έτοιμο προς λειτουργία. 

 

11. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από: 

 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου μηχανήματος και κάθε άλλου 

πιστοποιητικού που το συνοδεύει για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή στην ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή. 
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 Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 του κατασκευαστή. 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προμηθευτή. 

 Τεχνικά φυλλάδια στην ελληνική γλώσσα όπου θα σημειωθεί ο προσφερόμενος τύπος. 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου με την οποία θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου συνεργείου του 

προσφέροντος. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου μηχανήματος θα είναι 

τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

 Συνοπτικό – ενδεικτικό κατάλογο μηχανημάτων του ίδιου κατασκευαστή παρόμοιου τύπου που 

έχει προμηθεύσει σε πελάτες.  

 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί εκτός των άνωθεν αναφερομένων και με τα διακριτικά στοιχεία ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ σε εμφανή σημεία του μηχανήματος. 

 

12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει.  

Για τη βαθμολογία θα χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 4,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100-120 
5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης 100-120 3,00 

4 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 6,00 

5 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

6 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

7 Κάδος απορριμμάτων 100-120 6,00 

8 
Σύστημα λειτουργίας σάρωσης του 
Σαρώθρου 

100-120 
18,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 

100-120 
6,00 
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10 Καμπίνα οδήγησης 100-120 10,00 

11 Λοιπός εξοπλισμός  100-120 4,00 

12 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

13 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (εμπράγματος 
με εγγυητική επιστολή)- αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

14 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100-120 10,00 

15 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
  U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα ισχύος 

τουλάχιστον 130 hp και ελάχιστο βάρος 5.000 Kg, με ενδεικτικό προβλεπόμενο κόστος 90.000,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

Ο γεωργικός ελκυστήρας (Τρακτέρ) θα είναι πετρελαιοκίνητος και θα διαθέτει ηλεκτροϋδραυλική 

ρεβέρσα. Για την ανάρτηση των κατάλληλων παρελκόμενων μηχανημάτων, όπως αυτό που αναφέρεται 

στην ΟΜΑΔΑ Δ, αλλά και τυχόν άλλων μελλοντικά, θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων 

κατηγορίας ΙΙ. Το μέγιστο ελκτικό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 7.000 kg. Ο πετρελαιοκινητήρας του 

ελκυστήρα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ισχύος τουλάχιστον 130 HP. 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. Επίσης, προαιρετικά, για 

ευκολότερη συντήρηση ο ιμάντας της φτερωτής θα πρέπει να φέρει μηχανισμό αυτόματης τανύσεως 

(τεντώματος). Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο ή ημιαυτόματο, ενώ η μέγιστη ταχύτητα πορείας 

θα πρέπει να φθάνει τα 40 Κm/h. Θα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα στους οπίσθιους τροχούς. Η επιφάνεια 

τριβής πεδήσεως θα είναι η μέγιστη δυνατή. Το μηχάνημα θα φέρει επίσης μηχανικό σύστημα πεδήσεως 

κατά τη στάθμευση (χειρόφρενο. Το ΡΤΟ θα εργάζεται στις 540 και στις 1.000 στρ/λεπτό. 

Το ηλεκτρικό σύστημα του μηχανήματος θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με τον 

ΚΟΚ, οπωσδήποτε όμως έξι προβολείς εργασίας (4 μπροστά και 2 πίσω), φάρο, καθώς θα υπάρχει και 

ρευματοδότης για ρυμουλκούμενα οχήματα. Το μηχάνημα θα διαθέτει ευρύχωρη καμπίνα με κάθισμα 

αέρος, θέρμανση και κλιματισμό. Θα φέρει θύρες με αντιολισθητικά σκαλοπάτια, δύο εξωτερικούς και 

εσωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρες μπρος – πίσω, ψηφιακό πίνακα για έλεγχο και 

παρακολούθηση των λειτουργιών του μηχανήματος. Θα διαθέτει κατάλληλα χειριστήρια με τα οποία θα 

εξασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος των παρελκόμενων μηχανημάτων. Τα ελαστικά θα είναι σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καινούρια και θα έχουν αντοχή ανάλογη με το συνολικό φορτίο των αξόνων. 

Θα πρέπει να διαθέτει αντίβαρα στους τροχούς. Το ελάχιστο βάρος του ελκυστήρα χωρίς τα αντίβαρα θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 5.000 kg. 

Το προς προμήθεια τρακτέρ θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την αριθμ. οικ.11338 Γ4/2366 «Εγκρίσεις 

τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων», ΦΕΚ 1156/Β/15 Ιουνίου 2009, όπως ισχύει. 

 
Α1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Α1.1 Το προσφερόμενο τρακτέρ να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής 

(όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης). 

Α1.2 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια / prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση 

ή στην Αγγλική, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.  

Α1.3 Εργοστασιακή Εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

Α1.4 Χρόνος Παράδοσης μικρότερος από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
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Α1.5 Εκπαίδευση Χειρισμού.  

Α1.6 Συνεργείο επισκευής και συντηρήσεων εντός του Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.  

 
Α2  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Α2.1 Ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς τρακτέρ 130ΗΡ 

Α2.2 Ελάχιστο βάρος 5.000 Kg χωρίς τα αντίβαρα  

Α2.3 Αυτόματο ή ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

Α2.4 Μέγιστο ελκτικό φορτίο 7.000 Kg 

Α2.5 Μέγιστη ταχύτητα 40km/h 

Α2.6 Υδραυλικά δισκόφρενα στους πίσω τροχούς 

Α2.7 Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα 

Α2.8 Υδραυλικό σύστημα τριών σημείων, κατηγορίας ΙΙ 

Α2.9 Στροφές δυναμοδότη (ΡΤΟ) τρακτέρ 540 και 1000 στρ/λεπτό 

Α2.10 Καμπίνα με κλιματισμό 

Α2.11 Φωτιστικά σώματα 

Α2.12 Καθρέπτες (εσωτερικούς, εξωτερικούς) 

Α2.13 Αντίβαρα  

 

Με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν επιπλέον: 

 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου μηχανήματος και κάθε άλλου 

πιστοποιητικού που το συνοδεύει για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή στην ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή. 

 Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 του κατασκευαστή. 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προμηθευτή. 

 

Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος, ο οποίος όμως σε 

καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, έτοιμο προς λειτουργία. 

Ο ελκυστήρας θα παραδοθεί εκτός των άνωθεν αναφερομένων και με τα διακριτικά στοιχεία ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ σε εμφανή σημεία του. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του ελκυστήρα 

στην υπηρεσία, να καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του (βιβλίο χειρισμών, βιβλιάριο 

συντηρήσεων κλπ). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Η αξιολόγηση για τον ελκυστήρα θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει.  

Για τη βαθμολογία θα χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 
Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

100-120 25 

 
Στοιχεία κινητήρα ελκυστήρα (τύπος, ισχύς, 
κατανάλωση, κ.λ.π.) 

100-120 15 

 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία 
αμαξώματος: Πλαίσιο (ποιότητα και 
στιβαρότητα βασικών μερών της 
κατασκευής, προστασία έναντι διάβρωσης, 
κλπ.). Ευελιξία μηχανήματος (πλάτος, μήκος, 
ύψος, μεταξόνιο, κύκλος στροφής, κλπ) 

100-120 15 

 

Προσφερόμενος από τον προμηθευτή 
πρόσθετος εξοπλισμός, δυνατότητες, 
εξαρτήματα, όργανα, εκτιμώμενα ανάλογα 
με την χρησιμότητα τους 

100-120 7 

 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (εμπράγματος 
με εγγυητική επιστολή) 

100-120 10 

 
Ποιότητα εξυπηρέτησης ( τεχνική βοήθεια - 
ανταλλακτικά ) μετά την πώληση 

100-120 15 

 Χρόνος παράδοσης 100-120 8 

 
Εκπαίδευση προσωπικού -επίδειξη 
λειτουργίας 

100-120 5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
  U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ενός (1) πλευρικού ανεξάρτητου 

υδραυλικού καταστροφέα αυτοφυούς βλάστησης με τηλεσκοπικό βραχίονα, που θα τοποθετηθεί είτε 

στον υπό προμήθεια γεωργικό ελκυστήρα, που περιγράφεται στην ΟΜΑΔΑ 3,  είτε στους γεωργικούς 

ελκυστήρες που διαθέτει ο Δήμος, συγκεκριμένα DEUTZ FAHR DX6.10A και CASE CT-590. 

Ο εξοπλισμός αυτός με τη σχέση μικρού χρόνου εκτέλεσης - μεγάλης απόδοσης, θα εξυπηρετήσει τις 

εργασίες βοτανίσματος ελεύθερων χώρων, κοινόχρηστων χώρων, παράπλευρους χώρους δρόμων, 

περιαστικών δασών στο Δήμο Αγρινίου, ιδιαίτερα τους πρώτους ανοιξιάτικους μήνες που η ανάπτυξη της 

βλάστησης είναι οργιώδης και η ανάγκη για ταχείες επεμβάσεις σε εκατοντάδες στρέμματα χώρων που 

απαιτούν βοτάνισμα για λόγους πυροπροστασίας, υγείας, πρόληψης ασθενειών και αισθητικής, είναι 

επιτακτική. 

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια ενός (1) πλευρικού ανεξάρτητου υδραυλικού καταστροφέα αυτοφυούς 

βλάστησης με τηλεσκοπικό βραχίονα 5μ για εκτός δρόμου εξωγεωργική εργασία, με ενδεικτικό 

προβλεπόμενο κόστος 15.000,00,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Ο καταστροφέας θα λειτουργεί με ανεξάρτητο κύκλωμα κίνησης βραχίονα και ρότορα, με κίνηση από το 

δυναμοδότη (PTO) του τρακτέρ, ο οποίος θα προσαρτάται στο πίσω PTO και θα φέρεται στο γεωργικό 

ελκυστήρα, θα φέρει κεφαλή κοπής βλάστησης με σφυριά και πλάτος κοπής κεφαλής 1,20μ, κατάλληλη 

και για κοπή ξύλου διαμέτρου τουλάχιστον Φ3εκ, με προτεινόμενη χρήση έως 250 ώρες ανά έτος Οι 

διαστάσεις του καταστροφέα, τα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα 

κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν την ομαλή τοποθέτηση και συνεργασία με τους 

γεωργικούς ελκυστήρες που διαθέτει ο Δήμος, συγκεκριμένα DEUTZ FAHR DX6.10A και CASE CT-590, και 

στον υπό προμήθεια γεωργικό ελκυστήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία 

του. Θα διαθέτει όλα τα συστήματα, μηχανισμούς, διατάξεις όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία (CE) και την Εθνική νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία του με τους γεωργικούς 

ελκυστήρες που διαθέτει ο Δήμος και τον υπό προμήθεια γεωργικό ελκυστήρα, διασφαλίζοντας την 

εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών και χειρισμών του εξοπλισμού από τους υπαλλήλους του 

Δήμου Αγρινίου και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. 
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Το πλαίσιο (φορέας) του εξοπλισμού πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να εισάγεται 

και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας, ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών. 

Το χαλύβδινο πλαίσιο πρέπει να είναι στιβαρό, απόλυτα προωθημένης τεχνολογίας, καλής κατασκευής 

και μεγάλης αξιοπιστίας, ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινής λειτουργίας. Οι δοκοί 

του πλαισίου να είναι κατασκευασμένοι με ικανό πάχος, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή στην 

κάμψη και στρεπτική ακαμψία. 

 
Α1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Α1.1 Ο προσφερόμενος καταστροφέας να είναι απολύτως καινούργιος, αμεταχείριστος και πρόσφατης 

κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης). 

Α1.2 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του προσφερόμενου καταστροφέα όπου θα φαίνονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

Α1.3 Εργοστασιακή Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια. 

Α1.4 Χρόνος Παράδοσης μικρότερος από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Α1.5 Εκπαίδευση Χειρισμού. 

 
Α2  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Α2.1 Υδραυλική Μετατόπιση, Υδραυλική Ανύψωση 

Α2.2 Μήκος Βραχίονα 5,00μ  

Α2.3 Στάνταρ κεφαλή κοπής με σφυριά και πλάτος κοπής τουλάχιστον 1,20m, κατάλληλο για κοπή ξύλου 

διαμέτρου τουλάχιστον Φ3εκ  

Α2.4 Μετάδοση κίνησης: Ανεξάρτητο κύκλωμα ρότορα  

Α2.5 Ισχύς κυκλώματος ρότορα >40ΗΡ 

Α2.6 Γωνία κοπής κεφαλής 246ο 

Α2.7 Βάρος μηχανήματος <1000 kg  

 
Οι διαγωνιζόμενοι εκτός από την κυρίως Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν και Τεχνική 

Προσφορά που θα περιλαμβάνει πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών προσφοράς, όπου θα αναφέρονται 

κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω: 

 Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και έτος κατασκευής αυτού 

 Υλικά κατασκευής πλαισίου 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα συστήματα και τα χαρακτηριστικά του καταστροφέα. 

 Διαστάσεις και βάρη  

 Υπεύθυνη Δήλωση και αποδεικτικά για ασφαλή και επιτυχή λειτουργία του εξοπλισμού με τον υπό 

προμήθεια και τους γεωργικούς ελκυστήρες που διαθέτει ο Δήμος, συγκεκριμένα DEUTZ FAHR 

DX6.10A και CASE CT-590. 
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ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από: 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή στην ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή. 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 του κατασκευαστή. 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του προμηθευτή. 

 Τεχνικά φυλλάδια όπου θα σημειωθεί ο προσφερόμενος τύπος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Νεάπολη        07-11 -2018 

 

 

 

 

Ο Συντάξας και Προϊστάμενος 

 

Αριστείδης Τσιρογιάννης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 
Η Διευθύντρια 

 

Σταυρούλα Γεωργακού-Παππά 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Προϋπολογισμός: 489.800,00€ με ΦΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑ 1   
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 
Προμήθεια ελαστικοφόρου 
περιστρεφόμενου εκσκαφέα, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 150.000,00 

  Σύνολο 150.000,00 
  ΦΠΑ 24% 36.000,00 
  Σύνολο Ομάδας 1 186.000,00 
    
ΟΜΑΔΑ 2   
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 1 140.000,00 

  Σύνολο 140.000,00 
  ΦΠΑ 24% 33.600,00 
  Σύνολο Ομάδας 2 173.600,00 
    
ΟΜΑΔΑ 3   
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές 1 90.000,00 

  Σύνολο 90.000,00 
  ΦΠΑ 24% 21.600,00 
  Σύνολο Ομάδας 3 111.600,00 
    
ΟΜΑΔΑ 4   
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 
Προμήθεια πλευρικού υδραυλικού 
καταστροφέα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

1 15.000,00 

  Σύνολο 15.000,00 
  ΦΠΑ 24% 3.600,00 
  Σύνολο Ομάδας 4 18.600,00 

         Νεάπολη         07-11-2018 

 

 

Ο Συντάξας και Προϊστάμενος 

 

Αριστείδης Τσιρογιάννης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 

Η Διευθύντρια 

 

Σταυρούλα Γεωργακού-Παππά 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Προϋπολογισμός: 489.800,00€ με ΦΠΑ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας μηχανολογικού 
εξοπλισμού και συγκεκριμένα ενός (1) περιστρεφόμενου ελαστικοφόρου σκαπτικού μηχανήματος 
(τσάπα), ενός (1) αυτοκινούμενου σαρώθρου, ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα και ενός (1) ανεξάρτητου 
πλευρικού καταστροφέα με τηλεσκοπικό βραχίονα, με ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το ΔΗΜΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τα προσφερόμενα είδη των 
ομάδων 1, 2 και 3 και βάσει τιμής για το προσφερόμενο είδος της ομάδας 4. 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.Η Σύμβαση. 
2.Η Διακήρυξη. 
3.Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4.Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 
5.Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 
6.Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
7.Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία  
Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, στις οποίες θα 
πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, 
έντυπα κ.λ.π. για να μπορέσει η επιτροπή παραλαβής να προβεί στην ορθή παραλαβή της προμήθειας. 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 
4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 489.800,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
4.2 Θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 κατά το ποσό των 400.000,00 € και 
από ίδιους πόρους κατά το ποσό των 89.800,00 €, εφόσον απορροφηθούν πρώτα οι πόροι του ΥΠ.ΕΣ. 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από 





 

Σελίδα 63 

προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016). 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή μετά από προηγούμενη γνώμη του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 
β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Εγγυήσεις 
Α) Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του κάθε τμήματος (ομάδας) για την οποία 
καταθέτει προσφορά. 
Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών). Η 
εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει «Εγγύηση 
καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που δύναται 
να προκληθούν από δυσλειτουργία εκάστου μηχανήματος κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
που καθορίζεται στο ποσό των 1.500,00 €, 1.400,00 €, 900,00 € και 150,00 € για τα είδη των ομάδων 1, 2, 3 
και 4 αντίστοιχα. 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Υπογραφή σύμβασης 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 
 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  
 Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου. 
 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Κατακύρωση –Υπογραφή Συμφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 
9.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360-371 του Ν. 4412/2016.  
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9.2. 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. 
9.3. 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 εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
9.4. Μετά την επέλευση των εννόμων 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. 
9.5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς –τιμής 
αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
9.6.Το συμφωνητικό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τους όρους της προκήρυξης, των τευχών που 
τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονομικού φορέα που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και 
τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 
9.7. Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την προσφορά του μειοδότη, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. 
9.8 Το συμφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 
9.9 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  
9.10 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
9.11 Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 
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9.12 Εκτελεστέα θεωρείται η σύμβαση μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Χρόνος παράδοσης.  
Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζεται σε μέγιστο έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις.  
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από 
την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα 
με την προσκόμιση των ειδών. 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Τόπος παράδοσης 
Τα είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη της Υπηρεσίας με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Τον 
προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Η παραλαβή 
των ειδών θα γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την 
προσκόμιση των ειδών.  
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από τον Δήμο και 
θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών. 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή της αξίας προς τον προμηθευτή θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης.  
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Προσυμβατικός Έλεγχος 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής 
διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του καθ  ύλη αρμοδίου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( άρθρο 
278 του Ν. 3852/2010 ). Για το σκοπό του ελέγχου, ο Δήμος θα υποβάλει στο καθ  ύλη αρμόδιο Κλιμάκιο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς 
και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύμβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν θα υπογραφεί. 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Αγρινίου 
και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016. 
 
         Νεάπολη 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας και Προϊστάμενος 

 

Αριστείδης Τσιρογιάννης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 

Η Διευθύντρια 

 

Σταυρούλα Γεωργακού-Παππά 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
Πλήρης στοιχεία  
Οικονομικού φορέα  
(Προμηθευτή)        
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης …………………………………………………….…………………………………… µε έδρα στ… 

………………………………………………………. οδός ………………………..………………… ……….αριθµ. 

……...Τ.Κ………………………. Τηλ.: ………………………………τηλ. Κινητό………………..……. Fax: …………………….  

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των 

λοιπών στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της 

προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. 

 

 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

(ΤΣΑΠΑ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

3 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   
4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ :  

  ΦΠΑ 24%:  

  ΣΥΝΟΛΟ:  
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 

εκτέλεση της προµήθειας μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού  του ∆ήµου µε 

το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

Αγρίνιο                /       / 2019 

              Ο προσφέρων 

   (Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: 
Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 
…………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 
μέχρι του ποσού των ευρώ......................... για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της  
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 
προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα 
με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: 
Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και 
μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο της προμήθειας-υπηρεσίας) 
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση 
εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 
σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος πέραν της χρονικής διάρκειας του έργου, όπως αυτή ορίζεται 
στο   σχετικό Κεφάλαιο της διακήρυξης) ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 
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 ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται 

η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης  

11890/13-03-2019 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

 

URL της ΕΕ 

Εθνική επίσημη εφημερίδα 

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) 

Ταυτότητα του αγοραστή                       

Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Χώρα: 

Ελλάδα 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων                       

Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

 

Τίτλος: 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 
Σύντομη περιγραφή 
Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων 
 
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: 

--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 
Ηλ. ταχ/μείο: 

- 
Τηλέφωνο: 

- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ 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 

-
 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 
❍ Όχι      

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 

ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο: 

- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής;  

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 

μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας 

ε) 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 διατίθεται 

αυτή δωρεάν; 

 ❍ Ναι 

 ❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 
 

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους 

άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 

- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 
 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις 

οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

- 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

#1 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του 

προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

 

Όνομα 

- 
Επώνυμο 

- 
Ημερομηνία γέννησης 

- 
Τόπος γέννησης 

- 
Οδός και αριθμός: 

- 
Ταχ. κωδ.: 

- 
Πόλη: 

- 
Χώρα: 

--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 

- 
Τηλέφωνο: 

- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του 

παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις 

σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 

από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή 

τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις 

ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα 

μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές 

τις πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο 

μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
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με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 

μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται 

οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Όπως 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). 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής 

(του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της Ε.Ε 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του 

άρθρου 

1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48). 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 

και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 

3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
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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 απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 
Ενεχόμενο ποσό 

- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή 

διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 
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 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία 

είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
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αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 
Ενεχόμενο ποσό 

- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή 

διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 
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 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
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- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα , σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις 

υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως 

αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 
(«αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις 

υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως 

αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 
(«αυτοκάθαρση») 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου Ο 

οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις 

υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως 

αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 
(«αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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. 

- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
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URL 

- 
 

Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας 

αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της 

πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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. 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού 
φορέα; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 
(«αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 
(«αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση 

συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, 

παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη 

οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 
(«αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

της παρούσας διαδικασίας Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων 

επιλογής,  

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
 
Α: Καταλληλότητα 
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ 

της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη μπορεί να οφείλουν και να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις 

που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.  

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

μπορεί να οφείλουν και να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.  

Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 

- 
 
 
Γ: Τεχνική  και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του 

συγκεκριμένου τύπου 

Μόνο για συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς , ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. 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 

- 

 

 

 

 

 

 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 
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- 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

- 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: Πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου 

της ποιότητας 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων , με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στην σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας: 

Η απάντηση σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφαίρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
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- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 

διασφάλισης της 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 , συμπεριλαμβανόμενης 

της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Η απάντηση σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

 
- 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 

βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 

- 
Κωδικός 

- 
Εκδότης 

- 
Λήξη 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο οικονομικός φορέας, 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 οικονομικός φορέας, 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 οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται 

στο μέρος Ι,  προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

μέρος ΙΙΙ και το μέρος ΙV  του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 

- 
Τόπος 

- 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                
 
 
                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                
                                                                ΑΔΑ: ΨΚΕ4Ω65-Γ2Τ  

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγρίνιο, 13-03-2019 
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 11890/13-03-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                
  
 

 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ. 39/2019 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό άνω των ορίων την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30 131, τηλ. 

2641360257, FAX:2641360277. 

 

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV) ως ακολούθως: 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  16000000-5 

2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ  16310000-1 

3 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  34144431-8 

4 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 43262100-8 

 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα κάτωθι είδη: 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΕΜ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

(ΤΣΑΠΑ) 

150.000,00€ 1 36.000,00€ 186.000,00€ 

2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 140.000,00€ 1 33.600,00€ 173.600,00€ 

3 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 90.000,00€ 1 21.600,00€ 111.600,00€ 

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

15.000,00€ 1 3.600,00€ 18.600,00€ 
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3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

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

αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τα προσφερόμενα είδη των 

ομάδων  1-3 και βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ομάδα 4. 

Οι τιμές προσφοράς θα παραμείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση  της προμήθειας. 

 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

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 περίπτωσης β της παρ. 11 του άρθρου 

221 του ν. 4412/2016. 

 

 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται ,άνευ  αντιτίμου ,  από το  Τμήμα τα Προμηθειών  της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ( Παλαμά και Μαβίλη - Αγρίνιο -3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα . Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ,  χωρίς να φέρει ευθύνη για 

την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.agrinio.gr όπου 

παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημέρα ηλεκτρονικής αποστολής της 

προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ). 

 

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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  

    ΣΥΝΟΛΟ 489.800,00€ 
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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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

ένωση ή η σύμπραξη υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς , εάν τους ανατεθεί η σύμβαση, εφ όσον η περιβολή της 

συγκεκριμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων , όλα τα μέλη της 

σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

(παρ. 4 άρθρο 19 του ν. 4412/2016). 

 

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

15-03-2019 

Και ώρα 15:00:00 μ.μ. 

17-04-2019 

Και ώρα 17:00:00 μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 4412/2016. 

 

 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  23-04-2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και διαδικασιών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 

(διενέργεια διαδικασίας-αξιολόγηση προσφορών) της  Διακήρυξης. 

 

9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε  2% της ενδεικτικής 

δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , των ομάδων ή της ομάδας. 
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Αναλυτικά ανά ομάδα , το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για τις ομάδες του προκηρυσσόμενου 

αντικειμένου είναι: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 2% 

1 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 

150.000,00€ 3.000,00€ 

2 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 140.000,00€ 2.800,00€ 

3 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 90.000,00€ 1.800,00€ 

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

15.000,00€ 300,00€ 

 

Β. Εγγυητική 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.  

 

Γ. Εγγυητική  καλής λειτουργίας της προμήθειας ως εξής: 

Για την ομάδα 1: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 1.500,00, διάρκειας  τουλάχιστον ενός 

(1) έτους. Οι όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και κατατίθεται με την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

Για την ομάδα 2: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 1.400,00 διάρκειας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών. Οι όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και κατατίθεται με την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

Για την ομάδα 3: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 900,00 διάρκειας  τουλάχιστον τρία 

(3) έτη. Οι όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και κατατίθεται με την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

Για την ομάδα 4: εγγύηση καλής λειτουργίας  ποσού 150,00 διάρκειας  τουλάχιστον δύο 

(2) ετών. Οι όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και κατατίθεται με την οριστική παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ.  

 

10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 

αντιπροσφορές. 

 

11.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

 

12.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Τα αναφερόμενα στην υπ. αρίθμ. 11890/13-03-2019 διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους 

της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι. 

 

13. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
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Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016  καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης. 

Συμβατικά έγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

1. H Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. H παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

3. Το   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5.  Η αρίθμ. 158/07-11-2018  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

               

14.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13-03-

2019  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).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, καθώς 

και σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

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)  

Η Διακήρυξη ε θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, (στη 

διεύθυνση (URL) : www.agrinio.gr  στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ► 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ►2019. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αρχικής και επαναληπτικής  στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον 

Προμηθευτή, σύμφωνα  με το Ν. 3801/2009. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του 

Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο. 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

 




