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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διεύθυνση: Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 546 26 
Τηλέφωνο: (2311) 236100, 
Email : ota@otenet.gr 

 
 

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ» 

 
Αρ. Μελέτης :  69/2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
Aριθμ. Πρωτ :  10102/ 16- 07 - 2021 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 

                               ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 651.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.24% 
 

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 

προκηρύσσει 

 

Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο της προσφοράς ανά τμήμα του 
διαγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 69/2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελέτη, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

  

 

 

 





 

 
Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997288180 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Φράγκων 6-8 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54626 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο +30 2311236100 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@fodsakm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αλεβιζάτος Παύλος – Καρυπίδου Ευδοκία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.fodsakm.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη 
Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296), δ) 
Περιβάλλον. 
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 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση  
 

1.2 Στοιχεία 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 ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τους  ΚΑ 20.7132.003, 20.7132.004, 20.7132.006, 20.7132.007 σχετική πίστωση 
του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του του Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων και συγκεκριμένα 1 βυτιοφόρου, 2 ημιφορτηγών, 
1 λεωφορείου και 1 απορριμματοφόρου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Επεξεργασίας και Μεταφοράς ΑΣΑ 
του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, 
της Δ/νσης Διάθεσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και του τμήματος συντήρησης πρασίνων και 
περιβαλλοντικών πάρκων. 
CPV 34144520-9 «Βυτία μεταφοράς αποχετευτικών λυμάτων»    
CPV 34131000-4  «Ημιφορτηγά»     
CPV 34121000-1 «Λεωφορεία και πούλμαν»  
CPV 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων» 
 

Προσφορές υποβάλλονται ανά Τμήμα, για ένα ή περισσότερα Τμήματα. Προσφορά η οποία θα δίδεται 
για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 651.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
807.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
Τμήμα 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ: 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
Τμήμα 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 66.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
Τμήμα 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ: 240000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
Τμήμα 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ: 145000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 
Το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και 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. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

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

 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. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της με αρ. Β’ 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

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

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 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. 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»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 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 
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Καθώς και 

 To υπ. αριθμ. 3813/17-03-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008297973) πρωτογενές αίτημα του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

 To υπ. αριθμ. 4168/26-03-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, περί της αναγκαιότητας για την 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, 1 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

 Την 247/4197/26.03.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008343265) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, 

 Την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 9119ΟΡ1Υ-ΖΤ6), περί 
έγκρισης αγοράς δύο (2) καινούριων ημιφορτηγών οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες 
του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΨΑΙΝΟΡ1Υ-ΓΕΠ), περί 
έγκρισης αγοράς ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για τις 
ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 60Η7ΟΡΙΥ-Ι5Ψ), περί 
έγκρισης αγοράς ενός (1) καινούριου οχήματος (μεταφοράς προσωπικού) από το ελεύθερο εμπόριο για τις 
ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 9ΒΦΜΟΡΙΥ-Ψ42), περί 
έγκρισης αγοράς ενός (1) καινούριου οχήματος (φορτηγού βυτιοφόρου) από το ελεύθερο εμπόριο για τις 
ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Την απόφαση  216/2021  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης (Μελέτη υπ’ 
αριθ. 69/2020 (Ορθή Επανάληψη). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/08/2021 και ώρα 15.00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/07/2021 
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).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ. Για λόγους διευκόλυνσης των ηλεκτρονικών 
διαδικασιών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,δημιουργήθηκε ένας συστημικός διαγωνισμόςγια κάθε τμήμα,ως εξής: 

 135244  για το τμήμα1 
 135245  για το τμήμα 2 
 135246  για το τμήμα 3 
 135247  για το τμήμα 4 

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 :  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.fodsakm.gr  στην διαδρομή : fodsakm.gr ► site ► ανοιχτή-διακυβέρνηση διακηρύξεις. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  

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, 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: 

1. η με αρ. 2021-095477 Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

6. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 Η αναθέτουσα αρχή 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
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σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.  

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

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα δίνονται στο παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης.  

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

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

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

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 ποσό των 13.020,00 ευρώ, υπολογιζόμενη 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ για το 
σύνολο του ποσού όλων των τμημάτων. Αναλυτικά για κάθε τμήμα: 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€) 

1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 

200.000,00 4.000,00 

2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 66.000,00 1.320,00 
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ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

3:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

240.000,00 4.800,00 

4:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

145.000,00 2.900,00 

  

Σχετικά υποδείγματα δίνονται στο παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 22-09-2022, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη. 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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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, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα 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.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

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

Ελάχιστο Μέσο ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του 
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων,  

Για το Τμήμα 1: Ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της παρούσας σύμβασης για το 
οποίο/α υποβάλει προσφορά. 
Για το Τμήμα 2: Ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της παρούσας σύμβασης για το 
οποίο/α υποβάλει προσφορά. 
Για το Τμήμα 3: Ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της παρούσας σύμβασης για το 
οποίο/α υποβάλει προσφορά. 
Για το Τμήμα 4: Ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της παρούσας σύμβασης για το 
οποίο/α υποβάλει προσφορά. 

Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών είναι γενικός, 
δηλαδή δεν απαιτείται συνάφεια με το είδος της προμήθειας της παρούσας και αφορά κύκλο εργασιών 
χωρίς ΦΠΑ.  
Σε κάθε περίπτωση, ο κύκλος εργασιών πρέπει να προκύπτει από εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

 Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν εκτελέσει καλώς, 
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου για κάθε τμήμα για το οποίο 
υποβάλλουν προσφορά. 
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Η εμπειρία των συμμετεχόντων θα πρέπει να δηλωθεί στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία: 
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία της Προμήθειας – Τοποθεσία. 
β. Εργοδότης. 
γ. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί) - διάρκεια. 
δ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ε. Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης (αριθμός και είδος οχημάτων). 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή και 
νεώτερο του οικονομικού φορέα. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
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παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο 
ισοδυναμεί με 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.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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 εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

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. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
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αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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

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 την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να 
λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω 
της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω 
διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.] 

[Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ]. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές] 

Όταν δεν έχουν καταβληθεί μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.  

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, εφόσον 
συντάσσεται, κατά τις τρείς (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις τρείς (3) προηγούμενες 
του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν ο οικονομικός φορέας για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 
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 - Κατάσταση των κυριοτέρων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία από τον 
μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή σε περίπτωση κοινοπραξίας, τουλάχιστον από ένα μέλος της 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενος από αντίγραφα των συμβάσεων και πιστοποιητικά του εργοδότη – 
δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη.  

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  πιστοποιητικό 
σε ισχύ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή και νεώτερο,  που έχει εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η εφαρμογή των 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από τους οικονομικούς φορείς. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 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.  
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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. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ. 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΒΑΘΜΟΣ 
Προμηθευτή 

(100-120) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

Προμηθευτή 
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1.5 Κόστος χρήσης (κατανάλωση 
καυσίμου,αναλώσιμα, ανταλλακτικά). 5 

    

1.6 

Κατασκευαστικά στοιχεία 
υπερκατασκευής .        (δυναμικότητα 
του συστήματος αναρρόφησης λυμάτων, 
δυναμικότητα του συστήματος 
καθαρισμού με νερό υψηλής πίεσης, 
υδραυλικό σύστημα ,αντλίες 
αναρρόφησης ,αντλία υψηλής πίεσης, 
μηχανισμός μετάδοσης κίνησης αντλιών, 
δείκτης στάθμης λυμάτων, βάνες 
αναρρόφησης, εξοπλισμός απόφραξης 
υψηλής πίεσης). 

45 

    

2 

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
πλήρους Βυτιοφόρου Οχήματος 
Αναρρόφησης Λυμάτων  και Υψηλής 
Πίεσης Νερού.       

2.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(εμπράγματος με εγγυητική επιστολή). 10 

    

2.2 Ποιότητα Εξυπηρέτησης (service) και 
Τεχνικής Βοήθειας, ευκολία συντήρησης. 10 

    
2.3 Εκπαίδευση προσωπικού 5     
2.4 Χρόνος Παράδοσης εξοπλισμού 5     

1 

Τεχνικά και Λειτουργικά Στοιχεία 
Βυτιοφόρου Οχήματος Αναρρόφησης 
Λυμάτων και Υψηλής Πίεσης Νερού 
(Τριαξονικό) 

Α Β Α*Β 

1.1 

Τεχνικά στοιχεία κινητήρα 
(κυλινδρισμός, ισχύς, ροπή στρέψης, 
έτος κατασκευής, αντιρρυπαντική 
τεχνολογία, σύστημα ψύξεως, τύπος) 

5 

    

1.2 

Τεχνικά στοιχεία πλαισίου - Ωφέλιμο 
Φορτίο – γενικότερα διαστάσεις (μήκος 
με την υπερκατασκευή, ύψος με την 
υπερκατασκευή, οπίσθιος πρόβολος με 
την υπερκατασκευή, πλάτος οχήματος, 
κατανομές βαρών κ.τ.λ.)- τεχνική αντοχή 
- αντισκωριακή προστασία και ευελιξία 
οχήματος (ακτίνα στροφής)  

6 

    

1.3 

Στοιχεία συστήματος μετάδοσης της 
κίνησης, κιβώτιο ταχυτήτων, συστήματος 
πέδησης, συστήματος διεύθυνσης, 
συστήματος  ανάρτησης, άξονες - 
ελαστικά. 

4 

    

1.4 

Θάλαμος οδήγησης (εργονομία, 
διαστάσεις ,ευκολία χειρισμού, ισχύς 
συστήματος θέρμανσης και 
κλιματισμού), λοιπός εξοπλισμός 
οχήματος και πλεονεκτήματα 
εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα 
τους. 

5 
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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) 

 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο  λόγο 
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 
είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 
 
 

Προσφερθείσα τιμή 
Λ = ------------------------------------------------ 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Double Cup) ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 
(pick up) ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛ.                    
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

ΒΑΘΜΟΣ 
Προμηθευτή 
(100 – 120) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

Προμηθευτή 

1 Τεχνικά και Λειτουργικά Στοιχεία των 
ημιφορτηγών οχημάτων Α Β Α*Β 

1.1 

Στοιχεία οχήματος: Τύπος πλαισίου , 
Έτος κατασκευής, Πλατφόρμα (καρότσα), 
Κινητήρας , Ισχύς κινητήρα σε 
συνδυασμό με τον κυβισμό του , 
αντιρρυπαντική τεχνολογία,  Ικανότητα 
φόρτισης, Διαστάσεις  

0,25   

1.2 

Ποιοτικά - Λειτουργικά - αισθητικά 
χαρακτηριστικά : Θάλαμος οδήγησης   
(εργονομία , διαστάσεις θαλάμου , 
ευκολία χειρισμού), Air Condition , 
Ηλεκτρικά παράθυρα, Κεντρικό 
κλείδωμα, Ηχοσύστημα, λοιπός 
εξοπλισμός οχήματος και πλεονεκτήματα 
εκτιμώμενα ανάλογα με την χρησιμότητα 
τους. 

0,25   

1.3 Κόστος χρήσης (κατανάλωση καυσίμου, 
αναλώσιμα, ανταλλακτικά). 0,10   

1.4 
Στοιχεία μετάδοσης κίνησης. Κιβώτιο 
ταχυτήτων, Σύστημα διεύθυνσης, 
Σύστημα πέδησης, Σύστημα ανάρτησης, 

0,10   
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Ελαστικά, Ομογένεια κατασκευής κ.τ.λ. 

2 Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη των 
ημιφορτηγών οχημάτων. Α Β Α*Β 

2.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(εμπράγματος με εγγυητική επιστολή). 0,10   

2.2 

Ανταλλακτικά - Service - Συντήρηση, 
Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση 
(εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνική 
υποδομή κ.τ.λ.) 

0,10   

2.3 Χρόνος και τόπος παράδοσης των 
οχημάτων. 0,05   

2.4 Εκπαίδευση προσωπικού 0,05   

ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ 1   
 
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) 

 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο  λόγο 
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 
είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 
 
 

Προσφερθείσα τιμή 
Λ = ------------------------------------------------ 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
 
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 39 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας 70%) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συντελεστής 
βαρύτητας (%) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Καινούριο, αμεταχείριστο και τυποποιημένο 
υπεραστικό λεωφορείο μεταφοράς 
προσωπικού τουλάχιστον  39  θέσεων 
καθημένων. 

10 
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Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.   
Κινητήρας υδρόψυκτος τετράχρονος 
πετρελαίου (Diesel) προδιαγραφής EURO 6   
Σύστημα ανάρτησης ,Άξονες, Ελαστικά.   

Σύστημα διεύθυνσης 

Αξιολογείται η ύπαρξη συστήματος 
υποβοήθησης εκκίνησης στην 
ανηφόρα (Hill Start Assist)  

Υδραυλικό σύστημα πέδησης (Φρένα) 

Για πρόσθετα ηλεκτρονικά 
συστήματα (πχ EBD, ASR,AAS). 
Ενσωματωμένος υδραυλικός 
επιβραδυντής (Retarder). 

Φωτισμός οχήματος σύμφωνα με τον ΚΟΚ, με 
υποχρεωτική ύπαρξη προβολέων ομίχλης.   

Πλαίσιο -  Αμάξωμα  8 
Αξιολογείται η άνεση των 
καθισμάτων (μεγαλύτερες 
αποστάσεις- διαστάσεις) 

Κινητήρας Οχήματος 30 
Αξιολογείται η ισχύς του κινητήρα 
(18), η μικρότερη κατανάλωση (7) και 
η μεγαλύτερη αυτονομία (5) 

Προσκόμισης οχήματος - Συμπεράσματα 
επίδειξης - Φάκελος προσφοράς 

4 
  

Αξιοπιστία 2 Κρίνεται ως προς την αξιοπιστία. 

Δυνατότητα Συντήρησης. 4 

Κρίνεται ως προς την υπερκάλυψη 
χρόνου παροχής συντήρησης (service) 
και την υποστήριξη σε ανταλλακτικά 
μέσω αντιπροσώπων. 

Μονάδα Κλιματισμού 8 Αξιολογείται η ισχύς-απόδοση 
της μονάδας ψύξης-θέρμανσης 

Παρελκόμενα 4 Αξιολογείται η υπερκάλυψη των 
απαιτούμενων. 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας 30%) 

Εγγυήσεις 15 Αξιολογείται αναλογικά η εγγύηση 
πλέον των δύο (2) ετών ή 120.000 Km. 

Βαφή λεωφορείου εγγύηση 
αντιδιαβρωτικής προστασίας 7 

Αξιολογείται αναλογικά η πλέον 
των πέντε (5) ετών εγγύηση χρώματος 
και αντιδιαβρωτική προστασία. 

Τεχνικά Εγχειρίδια 2 Αξιολογείται η πληρότητα και  
ευκολία χρήσης. 

Χρόνος Παράδοσης 
6 

Αξιολογείται ο μικρότερος χρόνος 
παράδοσης. 

 ISO 9001 για την συντήρηση του οχήματος   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ                              100 

 
Τα καθορισμένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς, κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες, ήτοι: 
(1) Ομάδα 1η: Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης. 
(2) Ομάδα 2η: Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης 
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Οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων 1 και 2 ορίζονται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30, αντίστοιχα. 
Επίσης, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης των Ομάδων ορίζεται επί μέρους συντελεστής βαρύτητας και το 
άθροισμά τους, για κάθε Ομάδα, ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας. 
Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτεται η τεχνική προδιαγραφή.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων όλων των ομάδων.  
Η τελική βαθμολογία με βάση τα ανωτέρω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς . 
Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από τη 
χαμηλότερη Ανηγμένη Τιμή. Η Ανηγμένη Τιμή είναι ο λόγος της συνολικής αξίας της προσφοράς (σε 
Ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ) προς τη συνολική της βαθμολογία. Δηλαδή η Ανηγμένη Τιμή ορίζεται ως κάτωθι: 

                                  Συνολική Αξία Οικονομικής Προσφοράς (€) 
Ανηγμένη Τιμή = ---------------------------------------------------------------- 

                     Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 

 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΕΣΣΑΣ. 
 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
   

Α.1  Ωφέλιμο Φορτίο  100-120  6,00 

Α.2  Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων 
EURO 6.  100-120  5,00 

Α.3  Σύστημα μετάδοσης κίνησης.  100-120  4,00 

Α.4  Σύστημα πέδησης.  100-120  4,00 

Α.5  Σύστημα αναρτήσεων.  100-120  4,00 

Α.6  Καμπίνα οδήγησης.  100-120  4,00 

Α.7  Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120  3,00 

Β  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
  

Β.1  Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και 
τρόπος κατασκευής.  100-120  10,00 

Β.2  Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  100-120  10,00 

Β.3  Ανυψωτικό σύστημα κάδων  100-120  6,00 

Β.4  Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων .  100-120  10,00 

Β.5  Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός και 
χαρακτηριστικά.  100-120  4,00 

Γ  ΓΕΝΙΚΑ 
  

Γ.1  Εκπαίδευση προσωπικού  100-120  5,00 
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Γ.2  Εγγύηση καλής λειτουργίας- αντισκωριακή 
προστασία.  100-120  10,00 

Γ.3 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση – Τεχνική 
υποστήριξη – Χρόνος παράδοσης ζητουμένων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης 
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης. 

100-120  10,00 

Γ.4  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) 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο  λόγο 
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 
 

Προσφερθείσα τιμή 
Λ = ------------------------------------------------ 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. Β’ 
2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
 Επισημαίνεται ότι: Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής και οικονομικής  
τους προσφοράς παραπέμποντας στο παράρτημα Ι της διακήρυξης και στα υποδείγματα οικονομικής 
προσφοράς (Παράρτημα IV της παρούσας). 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
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Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 271 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

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. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19992,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

                                                           
1   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

2 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
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Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD). Περισσότερες λεπτομέρειες, 
πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της  διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι και 
ΙΙ της Διακήρυξης (μελέτη 69/2020-Ορθή επαν.), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Συγκεκριμένα: 

- Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα 
έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών. 
Ανεξάρτητα από αυτά όμως θα υποβληθεί συμπληρωμένο (επί ποινή αποκλεισμού) τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο, για το προμηθευόμενο είδος. Το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των τευχών δημοπράτησης και θα πρέπει να υποβληθεί απαντημένο είναι το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς. 

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία που θα απαντούν τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να τεκμηριώνονται από 
τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό. Η απάντηση σε στοιχείο του ερωτηματολογίου μπορεί 
να παραπέμπει σε συγκεκριμένα δεδομένα που έχουν κατατεθεί σε άλλο φάκελο της προσφοράς και τα 
οποία απαντούν στην ερώτηση, όταν είναι μεγάλο το μέγεθος των δεδομένων της απάντησης (π.χ. 
σχέδια, πίνακες, διαγράμματα κλπ). 

- εκτός του ερωτηματολογίου και των στοιχείων τεκμηρίωσης των απαντήσεων σε αυτό, κάθε τεχνική 
προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται, από τα ειδικά τεχνικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη μελέτη 
69/2020 (Ορθή επανάληψη) για κάθε τμήμα ως απαιτούμενα προσκόμισης στην τεχνική προσφορά 
(ενδεικτικά αναφερόμενα: στοιχεία που αναφέρονται στο άρθ.1.2, 1.8 και 1,9, τεχνικά ζητούμενα στοιχεία 
στο άρθ. 2.5 και 2.6, καθώς και στο άρθ. 4.2.9 και 4.5). 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο και σύμφωνα με 
τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της προμήθειας. 

Α. Τιμές 

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

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

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. 
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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.  

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 άρθρο 1.3 της παρούσης. Προσφορά 
που υποβάλλεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν που περιγράφεται στις προηγούμενες 
παραγράφους, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

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

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

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

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

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

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
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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. 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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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, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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», την  Παρασκευή 27 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ. 

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

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 
απόρριψή τους 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, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
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διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

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 (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
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 (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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 έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
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με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
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ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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 IV 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 2 μηνών. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας σύμφωνα με τη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης 69/2020. Το ύψος της 
«εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς το 
ΦΠΑ, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από 
την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 6.6 της παρούσας. 

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 θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 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 
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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 περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση των συμβάσεων δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή τόσο στο 
φυσικό αντικείμενο όσο και στο οικονομικό τους αντικείμενο,  ενώ ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
132, πργ.1., εδάφιο α) του Ν.4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

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 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
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στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Η πληρωμή της αξίας του 
κάθε είδους της προμήθειας θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά από κάθε παραλαβή του είδους 
από την αρμόδια επιτροπή.  

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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 καθώς 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 και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να 
προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων». 

 

 

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 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
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γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/20163 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία (η οποία θα ορισθεί με σχετική 
πρόσκληση) από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή ……. [Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει 
τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν 
δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01]. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

                                                           
   





 

 
Σελίδα 47 

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  

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 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

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

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

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

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

 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

(Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 
 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Συμφωνίας-πλαίσιο (μελέτη 69/2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (μελέτη 69/2020 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΕΕΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη όπως αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
μελέτης 69/2020 – Ορθή επανάληψη [Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης]. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.  

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. 

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και το Παράρτημα V (σχέδιο 
σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία 
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

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

Δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. 

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. 
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6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

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

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή4 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

                                                           
4 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016 





               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ  
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεςςαλονίκη   
Τηλ.2311236100  
 

ΟΘΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΡΟΣ: ΒΥΤΙΟΦΟΟ 1.2.2.5, 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ 4.1.4  
 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 
1 ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελζτησ :      69/2020  
Ρροχπολογιςμόσ: : 651.000,00 πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
 

  

 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ 

 ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 651.000,00 ΕΥΩ (€) 

807.240,00 ΕΥΩ (€) ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Ρ.Α. 24% 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΞΕΟΑ  

1. ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Ρεριγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ 
Σφμβαςησ  

ςελ. 2                                                   

2. ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ςελ. 2 

                     Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ςελ. 5 

3. ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ςελ. 84 

4. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεϊςεων  ςελ. 86 

5. ΡΑΑΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγματα Οικονομικήσ Ρροςφοράσ ςελ. 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 2 

 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι –  
Αναλυτική Ρεριγραφή Φυςικοφ Αντικειμζνου τησ Σφμβαςησ  
 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ρεριγραφή των αναγκϊν τησ Α.Α.  

φμβαςθ/ςυμβάςεισ προμικειασ οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα 1 βυτιοφόρου, 2 ημιφορτηγϊν, 1 

λεωφορείου και 1 απορριμματοφόρου, για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Επεξεργαςίασ και Ξεταφοράσ ΑΑ 

του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ) Μεντρικισ Ξακεδονίασ, 

τθσ Δ/νςθσ Διάκεςθσ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων και του τμιματοσ ςυντιρθςθσ πραςίνων και 

περιβαλλοντικϊν πάρκων. 

 

ΣΜΗΜΑ 1:Προμήθεια 1 βυτιοφόρου για τισ ανάγκεσ των Μονάδων Επεξεργαςίασ τραγγιςμάτων (ΜΕ) 

 

ΣΜΗΜΑ 2:Προμήθεια 2 ημιφορτηγών  

Σο ζνα αφορά τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του τμήματοσ ςυντήρηςησ πραςίνων και περιβαλλοντικών 

πάρκων για τισ μετακινήςεισ προςωπικοφ και το άλλο για τισ ανάγκεσ τισ Δ/νςησ Διάθεςησ ΑΑ για τισ 

μετακινήςεισ του προςωπικοφ αλλά και τη μεταφορά υλικών.   

 

ΣΜΗΜΑ 3:Προμήθεια 1 Λεωφορείου για τισ μετακινήςεισ του προςωπικοφ από και προσ τον ΧΤΣΑ 

Μαυροράχησ 

 

ΣΜΗΜΑ 4:Προμήθεια 1 Απορριμματοφόρου για τησ ανάγκεσ του τμήματοσ ανακφκλωςησ και αφορά 

την  αποκομιδή ανακυκλώςιμων υλικών  

 

Επιγραμματικά τα Σμιματα τθσ μελζτθσ είναι: 

ΣΞΘΞΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ  (ΜΕ ΦΟΔΑ Κεντρικήσ Μακεδονίασ ) 

ΣΞΘΞΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΩΝ (1 ΧΤΣΑ ΜΑΤΡΟΡΑΧΗ, 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ) 

ΣΞΘΞΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ (ΧΤΣΑ ΜΑΤΡΟΡΑΧΗ) 

ΣΞΘΞΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ (ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΑΓΑΡΑΔΕ) 

 

Τεκμηρίωςη ςκοπιμότητασ/υποδιαίρεςησ ή μη τησ ςφμβαςησ ςε τμήματα  

τθν παροφςα μελζτθ, ςυγκεντρϊκθκαν οι ανάγκεσ ςε προμικεια οχθμάτων και κοςτολογικθκαν βάςει 

των τιμοκαταλόγων των επίςθμων αντιπροςωπειϊν.   

Θ υποδιαίρεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε Σμιματα, αφενόσ μεν αποτελεί τθ μόνθ λφςθ για να καταςτεί 

αποτελεςματικόσ ο Διαγωνιςμόσ οδθγϊντασ ςε ςφμβαςθ για το κάκε Σμιμα οχθμάτων ι και για 
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ςυνδυαςμό αυτϊν, αφετζρου δε, διευκολφνει και διευρφνει τον ανταγωνιςμό των Οικονομικϊν Φορζων, 

διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα το Δθμόςιο ςυμφζρον. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμήμα αντικειμζνου 

 

Για τα Τμήματα 1 ζωσ 4,  

τα οχιματα που κα προμθκευτεί ο Περιφερειακόσ φνδεςμοσ ΦΟΔΑ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, κα είναι 

καινοφρια και αμεταχείριςτα. Επιπλζον κα ςυνοδεφονται με τθν εργοςταςιακι εγγφθςθ. Επιτρζπεται θ 

υποβολι προςφοράσ ανά Τμήμα, για ζνα ι περιςςότερα Σμιματα. τθ ςυνζχεια καταγράφονται τα προσ 

προμικεια οχιματα και θ κζςθ λειτουργίασ τουσ. 

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ 

το Σμιμα αυτό περιλαμβάνεται θ προμικεια ενόσ βυτίου με δυνατότθτα αναρρόφθςθσ και ςφςτθμα 
απόφραξθσ υψθλισ πίεςθσ, για τθν μεταφορά ςτραγγιςμάτων και τθν απόφραξθ φρεατίων και ςωλινων 
(για τον κακαριςμό των δικτφων από φερτζσ φλεσ, λίπθ, ςτερεά απόβλθτα, λάςπεσ).  

ΤΥΡΟΣ ΘΕΣΗ 

ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ ΞΑΤΡΟΡΑΧΘ 

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΩΝ 

το Σμιμα αυτό περιλαμβάνεται θ προμικεια δφο οχθμάτων τφπου θμιφορτθγοφ (4Χ4) για εςωτερικζσ 
μετακινιςεισ προςωπικοφ και υλικϊν εντόσ των χϊρων Ξαυροράχθσ και των περιβαλλοντικϊν πάρκων 
και όπου παραςτεί θ ανάγκθ.  

ΤΥΡΟΣ ΘΕΣΗ 

ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΟ 4Χ4 ΞΑΤΡΟΡΑΧΘ 

ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΟ 4Χ4 ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΑ ΠΑΡΜΑ 

 

ΣΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ 

το Σμιμα αυτό περιλαμβάνεται θ προμικεια ενόσ Νεωφορείου για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ από 
και προσ τον ΧΤΣΑ Ξαυροράχθσ.  

ΤΥΡΟΣ ΘΕΣΗ 

ΝΕΩΦΟΡΕΙΟ ΞΑΤΡΟΡΑΧΘ 
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ΣΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

το Σμιμα αυτό περιλαμβάνεται θ προμικεια ενόσ Απορριμματοφόρου για τθν αποκομιδι των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (κυρίωσ χαρτί).  

ΤΥΡΟΣ ΘΕΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟ ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

2/3/2021 

 

 

 

Στζφανοσ Τράικοσ 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν 

ΑϋΒαθμοφ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Οι κάτωκι προδιαγραφζσ αφοροφν τθν προμικεια «ΕΟΟ (1) ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ» που κα χρθςιμοποιθκεί για 

τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των XYTA και ςυγκεκριμζνα για τθν άντλθςθ υγρϊν ςτραγγιςμάτων και τθ 

μεταφορά τουσ για επεξεργαςία είτε ςτισ Ξονάδεσ Επεξεργαςίασ τραγγιςμάτων (ΞΕ) που είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςτο ΧΤΣΑ Ξαυροράχθσ και ςτον πρϊθν ΧΣΑ Σαγαράδων. Σο προσ προμικεια βυτιοφόρο 

όχθμα μεταφοράσ λυμάτων κα είναι τελείωσ καινοφργιο, ζτουσ καταςκευήσ 2020 (2ο εξάμηνο) ή 

νεότερου (πρόςφατου), πρϊτθσ χριςθσ, εκ των πλζον εξελιγμζνων/πρόςφατων τεχνολογικά τφπων ςτθν 

αγορά.  Σο βυτιοφόρο όχθμα μεταφοράσ λυμάτων, κα φζρει κατάλλθλου τφπου υπερκαταςκευι, όπωσ 

αυτι προδιαγράφεται ςτθ ςυνζχεια και κα χρθςιμοποιθκεί για τθν άντλθςθ και μεταφορά λυμάτων. Σο 

όχθμα κα ςυμμορφϊνεται με τθν υφιςτάμενθ Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία που διζπει τθν 

αντίςτοιχθ κατθγορία οχθμάτων, θ δε καταςκευι του κα είναι ςτιβαρι και αςφαλισ. Σα καταςκευαςτικά 

ςτοιχεία του οχιματοσ κα πρζπει να πλθροφν τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ του Μϊδικα Οδικισ 

Μυκλοφορίασ ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία του με νόμιμθ άδεια κυκλοφορίασ. Προσ τοφτο λοιπόν 

το όχθμα κα διακζτει ζγκριςθ τφπου, Εκνικι ι Ευρωπαϊκι, για νόμιμθ κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα, 

ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Οομοκεςία και τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ειδικότερα οι 

προδιαγραφζσ του οχιματοσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ : 

1. Ξε τθν οδθγία 1999/96/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 

1999 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν 

κατά των εκπομπϊν αερίων και ςωματιδιακϊν ρφπων από τουσ κινθτιρεσ ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ που 

χρθςιμοποιοφνται ςε οχιματα, κακϊσ και κατά των εκπομπϊν αερίων ρφπων από κινθτιρεσ 

επιβαλλόμενθσ ανάφλεξθσ που τροφοδοτοφνται με φυςικό αζριο ι υγραζριο και χρθςιμοποιοφνται ςε 

οχιματα, και ςχετικά με τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 88/77/ΕΟΜ, όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, 

2. Ξε τθν οδθγία 2000/14/ΕΜ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΟΤ ΜΟΙΟΟΒΟΤΝΙΟΤ ΜΑΙ ΣΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ τθσ 8θσ Ξαΐου 

2000 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εκπομπι κορφβου ςτο 

περιβάλλον από εξοπλιςμό προσ χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 

2005/88/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ Δεκεμβρίου 2005, και όπωσ 

αυτι ιςχφει ςιμερα, 

3. Ξε τθν οδθγία 1999/101/ΕΜ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 1999 για τθν  προςαρμογι ςτθν 

τεχνικι πρόοδο τθσ οδθγίασ 70/157/ΕΟΜ του υμβουλίου περί προςεγγίςεωσ των νομοκεςιϊν των κρατϊν 

µελϊν που αναφζρονται ςτο αποδεκτό θχθτικό επίπεδο και ςτθ διάταξθ εξατμίςεωσ των οχθμάτων µε 

κινθτιρα, όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, 

4. Ξε τθν οδθγία 92/23/ΕΟΜ ςχετικά µε τα ελαςτικά των οχθμάτων µε κινθτιρα και των 

ρυµουλκουµζνων τουσ και µε τθν εγκατάςταςι τουσ ςε αυτά, όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 

2001/43 ΕΜ και τθν οδθγία 2005/11/ΕΜ και όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, 
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5. Θα πρζπει να εκπλθρϊνει τουσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ όςο αφορά τθν πρόλθψθ 

των ατυχθμάτων και τθν προςταςία των εργαηομζνων (Π.Δ.18/96, 93/44 ΕΟΜ, 93/68 ΕΟΜ, ςιμανςθ CE). Ο 

Προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ τθν άδεια και 

πινακίδεσ κυκλοφορίασ (κρατικϊν) και βαρφνεται με τθ δαπάνθ αυτϊν (παράβολα και λοιπά ζξοδα 

ταξινόμθςθσ, ζκδοςθσ πινακίδων και τελϊν κυκλοφορίασ). 

 

1.2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 

1.2.1 ΚΙΝΗΤΗΑΣ. 

Σετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, πετρελαιοκίνθτοσ, ιςχφοσ τουλάχιςτον 400 HP και κυβιςμoφ τουλάχιςτον 

10.500 cc. 

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλειςμοφ, ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά να αναφζρουν 

αναλυτικά τα παρακάτω:  

 Σθ μεγίςτθ ιςχφ ςε KW και ςε PS/DIN. 

 Σθ μεγίςτθ ροπι ςε ΟΞ. 

 Σα διαγράμματα ιςχφοσ – ροπισ – ειδικισ κατανάλωςθσ. 

 Ότι ο κινθτιρασ καλφπτει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ από απόψεωσ εκπομπισ ρφπων (ήτοι ότι είναι 

τουλάχιςτον EURO 6). 

 Ότι το ρεηερβουάρ καυςίμου διακζτει μεγάλθ αυτονομία και ποια είναι αυτι και ότι θ τάπα 

δεξαμενισ καυςίμων διακζτει κλειδαριά. 

 Σα παρεχόμενα από τον καταςκευαςτι του πλαιςίου επίςθμα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν τακτικι 

ςυντιρθςθ του κινθτιρα των οχθμάτων (χλμ. ανά ςζρβισ), ςτισ εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν και 

ςτα ανταλλακτικά που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τα πρϊτα 100.000 χιλιόμετρα.  

Προσ απόδειξθ των ςτοιχείων αυτϊν οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν ςτθν τεχνικι 

προςφορά τουσ ςχετικό επίςθμο ζγγραφο (prospectus ι άλλο πρωτότυπο ζγγραφο) του καταςκευαςτι 

του πλαιςίου. 

 

1.2.2 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΔΗΣΗΣ – 

ΑΝΑΤΗΣΕΙΣ. 

  

1.2.2.1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 

Απαιτείται κιβϊτιο με ςχζςεισ εµπροςκοπορείασ ςυγχρονιςμζνεσ και οπιςκοπορείασ, αυτοματοποιθμζνο 

(χωρίσ πεντάλ-ςυμπλζκτθ). Οι ςχζςεισ κα είναι τουλάχιςτον 12 εµπροςκοπορείασ και 2 οπιςκοπορείασ.  

Δευτερεφον γραναηοκιβϊτιο .Τ.Ο. τοποκετθμζνο από το εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου, 

(transmission – independent) ϊςτε να παρζχεται δυνατότθτα ςφμπλεξθσ – αποςφμπλεξθσ όταν το όχθμα 

είναι εν ςτάςθ.   

Θ ταχφτθτα κατά τθν εμπροςκοπορεία κα περιορίηεται από θλεκτρονικό κόφτθ ςφμφωνα με τα όρια τθσ 

υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ. Θ αναρριχθτικι ικανότθτα κα πρζπει να είναι το ελάχιςτο 15% με πλιρεσ 

φορτίο και κα υπάρχει ςφςτημα υποβοήθηςησ εκκίνηςησ ςτην ανηφόρα, (Hill start assist). 

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να προςκομίςουν μελζτθ επάρκειασ τθσ ιςχφοσ 

του κινθτιρα και του P.T.O. για τθν ταυτόχρονθ λειτουργία όλων των μθχανιςμϊν του βυτιοφόρου που 

απαιτοφνται κατά τθ φάςθ εργαςίασ υπολογίηοντασ τθ μζγιςτθ ιςχφ τουσ. Θ ιςχφσ του PTO κα πρζπει να 

είναι επαυξθμζνθ κατά 20% τθσ απαιτοφμενθσ ιςχφοσ που προκφπτει από τθ μελζτθ. 
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Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να προςκομίςουν αναλυτικό prospectus και ςχζδιο 

του τρόπου μετάδοςθσ κίνθςθσ ςε όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ τθσ υπερκαταςκευισ. 

 

 

 

1.2.2.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ. 

Όχθμα τριαξονικό 6 Χ 4. 

Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα γίνεται ςτον δεφτερο άξονα και ςτον τρίτο άξονα (διπλό ελαςτικό). Επίςθσ κα 

υπάρχει διαφορικι κράτθςθ των οπιςκίων  κινθτθρίων αξόνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 Φορτηγό πλαίςιο (ςαςί) με τρεισ άξονεσ, κίνηςη ςτουσ δφο (6Χ4) και ζναν κατευθυντήριο (ο πρϊτοσ) 
 

1.2.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ. 

Προωκθμζνθ κζςθ οδιγθςθσ, τιμόνι ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ, υποβοθκοφμενο υδραυλικά 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 

Ξζςω τθσ υδραυλικισ υποβοικθςθσ το ςφςτθμα διευκφνςεωσ επενεργεί ςτουσ διευκυντθρίουσ ι 

κατευκυντθρίουσ τροχοφσ του εμπρόςκιου άξονα. Σο δοχείο λαδιοφ του ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ κα 

βρίςκεται ςτο χϊρο τοφ κινθτιρα. Σα εξαρτιματα των ςωλθνϊςεων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Σο 

τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για τθν 

βολικι επιβίβαςθ και αποβίβαςθ του οδθγοφ. 

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

δυνατι από το κζντρο των εμπρόςκιων τροχϊν ςτο εξωτερικό των τροχϊν (Εικ.1). Οι κζςεισ ρφκμιςθσ του 

τιμονιοφ κα είναι κακ` φψοσ αλλά και προσ το βάκοσ.  

 
 

 

 

 

1.2.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΔΗΣΗΣ (ΦΕΝΑ). 

Διπλοφ κυκλϊματοσ, πεπιεςμζνου αζρα με ρυκμιηόμενθ δφναμθ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο του 

οπίςκιου άξονα και ξθραντι αζρα. Διςκόφρενα μπροςτά και ταμποφρα ςτουσ πίςω άξονεσ. Βοθκθτικό 

ςφςτθμα πζδθςθσ. 
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Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι ικανό να ακινθτοποιιςει το όχθμα με πλιρεσ φορτίο με αςφάλεια. Επί 

πλζον κα υπάρχει πζδθ ςτάκμευςθσ και εκτάκτου ανάγκθσ, που κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ, με το 

όχθμα πλιρεσ φορτίο ςε κεκλιμζνουσ δρόμουσ κλίςεωσ τουλάχιςτον 15%. Για να ξεκινιςει το όχθμα κα 

πρζπει να υπάρχει θ ανάλογθ πίεςθ αζρα ςτο αεριοφυλάκιο. ε περίπτωςθ απϊλειασ του αζρα κα πρζπει 

να αςφαλίηεται (να ακινθτοποιείται) το όχθμα ςε δρόμο κλίςθσ το ελάχιςτο 15%. 

Θα υπάρχει επίςθσ ςφςτθμα επιβράδυνςθσ, (επιβραδυντισ ι μθχανόφρενο ι Retarder) ϊςτε να 
εκμεταλλεφεται το αποτζλεςμα τθσ πεδιςεωσ του κινθτιρα με ςκοπό τθν μείωςθ τθσ ςυνεχισ χριςθσ και 
τθσ υπερκζρμανςθσ των φρζνων κυρίωσ τισ κατωφζρειεσ. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ  “κόβει” τθν παροχι 
καυςίμου και κλείνει με μία βαλβίδα “πεταλοφδα” τθν εξάτμιςθ των καυςαερίων. 
Το όχημα πρζπει να διαθζτει απαραίτητα ςφςτημα αντιμπλοκαρίςματοσ φρζνων A.B.S. (Anti-lock 

Braking System) επί ποινή αποκλειςμοφ. Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ βοθκθτικϊν ςυςτθμάτων αςφάλειασ, 

πζδθςθσ  E.B.S., ( Emergency Braking System) ευςτάκειασ  E.S.P., (Electronic Stability Program ), ελζγχου 

πρόςφυςθσ των τροχϊν  A.S.R.,(Acceleration Slip Regulation) κ.τ.λ. και κα πριμοδοτθκοφν κατά τθν 

αξιολόγθςθ.  

 
1.2.2.5 ΑΝΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Εμπρόςθια: Ξθχανικι ανάρτθςθ (παραβολικά ελατιρια), αμορτιςζρ και ράβδοσ αντιςτρεπτικι. 
Οπίςθια: Ανάρτθςθ τραπεηοειδισ. 
Ελαςτικά: Μαινοφργια, µονά ςτον κατευκυντιριο (μπροςτινό) και διπλά ςτουσ κινθτιριουσ πίςω άξονεσ, 
κα καλφπτουν τουσ Ευρωπαϊκοφσ Μανονιςμοφσ ETRTO και τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 
2001/43/ΕΕ. Οα δθλϊνονται οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν. Σο όχθµα κα φζρει πλιρθ εφεδρικό τροχό.  

Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα προςφζρει ςετ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων ςτον πρϊτο κινθτιριο άξονα. 

 

1.2.3 ΕΡΑΚΕΙΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 

Σο μζγιςτο μικτό βάροσ, θ ικανότθτα φόρτωςθσ του πλαιςίου, το απόβαρο, το βάροσ τθσ 
υπερκαταςκευισ, θ κατανομι του βάρουσ ςτουσ άξονεσ κλπ. πρζπει να αναφζρονται αναλυτικά ςτθν 
τεχνικι προςφορά και να αποδεικνφονται με τθν προςκόμιςθ των τεχνικϊν φυλλαδίων του 
καταςκευαςτι. Σο βάροσ κα είναι νόμιμου μεγίςτου φορτίου επί του πλαιςίου τουλάχιςτον 22 tn και ζωσ 
26tn. 

Ειδικά ςε ότι αφορά την υπερκαταςκευή απαιτείται – επί ποινή αποκλειςμοφ – η προςκόμιςη ςτην 
τεχνική προςφορά αναλυτικήσ κατάςταςησ του καταςκευαςτικοφ οίκου που θα περιλαμβάνει το βάροσ 
τησ υπερκαταςκευήσ και θα αποδεικνφει την επάρκεια του ωφζλιμου φορτίου του οχήματοσ. 
Μεγαλφτερη – αποδεδειγμζνα  επάρκεια ωφζλιμου φορτίου θα πριμοδοτηθεί κατά την αξιολόγηςη. 
 

1.2.4 ΟΧΗΜΑ. 
 

1.2.4.1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

 Σο πλαίςιο , κα είναι τριαξονικό όχθμα του οποίου οι διαςτάςεισ κα πρζπει να είναι οι μικρότερεσ 
δυνατζσ ςε ςχζςθ με τθν ικανότθτα φόρτιςθσ του πλαιςίου.  Θ επιλογι του πλαιςίου γίνεται ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του πελάτθ και είναι ςυνάρτθςθ, κυρίωσ τθσ απαιτοφμενθσ χωρθτικότθτασ τθσ 
δεξαμενισ. Σο πλαίςιο κα είναι παραγωγισ τελευταίου ζτουσ καταςκευισ. 
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1.2.4.2  ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. 

Προωκθμζνθσ κατθγορίασ οδιγθςθσ, ανακλινόμενοσ, ϊςτε να επιτρζπει τθν άνετθ 
και αςφαλι πρόςβαςθ ςτον κινθτιρα. Θ καµπίνα οδιγθςθσ κα διακζτει άριςτθ θχθτικι και κερµικι 
µόνωςθ και κα φζρει ςφςτθµα κλιματιςμοφ A/C επί ποινή αποκλειςμοφ. Ο κάλαµοσ οδιγθςθσ κα 
εδράηεται, µζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ (ςιλενµπλόκ), επί του πλαιςίου. Θα διακζτει ελικοειδι 
ελατιρια και αντιςτρεπτικζσ µπάρεσ μπροςτά και αντικραδαςµικι διάταξθ πίςω. Ανεµοκϊρακασ 
πανοραμικοφ τφπου από πολφφυλλα κρφςταλλα αςφαλείασ τφπου TRIPLEX ςφµφωνα µε τισ ςφγχρονεσ 
Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ και πλευρικά παράκυρα από κρφςταλλα αςφαλείασ που κα προςφζρουν 
άριςτθ ορατότθτα. Σα παράκυρα κα ανοιγοκλείνουν θλεκτρικά. Θα διακζτει ςφςτθµα εξαεριςµοφ και 
κζρμανςθσ µε κατάλλθλο ςφςτθµα αεραγωγϊν για ομοιόμορφθ κατανοµι κερµότθτασ, κακϊσ και για τθν 
αποκάµβωςθ του ανεµοκϊρακα και των πλευρικϊν παρακφρων µε ρυκμιηόμενεσ παροχζσ. 
Σο κάκιςµα του οδθγοφ κα διακζτει αερόςουςτα και δυνατότθτα ρφκμιςθσ κατά µικοσ και κακ' φψοσ, 
ρυκμιηόμενθ πλάτθ, υποςτιριγμα κεφαλισ, ηϊνεσ αςφαλείασ και επζνδυςθ από ςυνκετικό φφαςµα 
πλενόµενο, ιδιαίτερα ανκεκτικό ςτο χρόνο. Επίςθσ ςτον κάλαµο κα υπάρχει κάκιςµα ςυνοδθγοφ µε 
προςκζφαλο και ηϊνθ αςφαλείασ. το δάπεδο κα υπάρχει πλαςτικόσ πλενόµενοσ τάπθτασ.  

τον εξοπλιςμό κα περιλαμβάνονται επίςθσ: 

 Θικεσ για τοποκζτθςθ µικροαντικειµζνων. 

 Πλαφονιζρα και δφο (2) φϊτα ανάγνωςθσ (ςποτάκια), δφο (2) αλεξιλια, αναπτιρασ, ςταχτοδοχείο, 
ρευματοδότθσ για τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ κλπ. 

 Εξωτερικό αλεξιλιο κατά μικοσ του ανεµοκϊρακα. 

 Ψθφιακό ράδιο-cd µε κεραία και θχεία. 

 Cruise Control 

 Μάμερα οπιςκοπορείασ. 

 Πατάκια λαςτιχζνια του ίδιου καταςκευαςτι. 

Εξωτερικά κα υπάρχουν : 

 Μακρζπτεσ εξωτερικοί κατά EEC και ΜΟΜ, θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι και κερμαινόμενοι κακϊσ και 
οριηόντιο για πλευρικό ζλεγχο από τθν πλευρά του ςυνοδθγοφ. 

 Ναςπωτιρεσ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ. 

Ο πίνακασ οργάνων ελζγχου κα είναι ςφγχρονοσ, εργονομικά ςχεδιαςμζνοσ και κα περιλαμβάνει όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ενδείξεισ και όργανα ελζγχου για τθν άνετθ και άμεςθ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του 
αυτοκινιτου. 

 

1.2.4.3  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  

Σο όχθμα κατά τθν παράδοςι του ςυνοδεφεται με τον εξισ βοθκθτικό εξοπλιςμό : 

1. Εφεδρικό τροχό πλιρθ (ηάντα και ελαςτικό). 
2. Δφο πυροςβεςτιρεσ 6 kgr ςφμφωνα με τον ΜΟΜ κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ αδείασ. 
3. Ζνα φωςφορίηον γιλζκο. 
4. Ζνα (1) τρίγωνο βλαβϊν και φωτιςμό νυχτερινισ εργαςίασ. 
5. Ζνα (1) φαρμακείο αυτοκινιτου. 
6. Σαχογράφο κατά ΜΟΜ. 
7. Σεχνικό εγχειρίδιο χειριςμοφ- ςυντιρθςθσ , πλαιςίου και υπερκαταςκευισ . 
8. Γρφλο ανφψωςθσ και μικροςειρά ςετ γερμανικϊν κλειδιϊν και εργαλείων (κατςαβίδια, ςφυρί, 

πζνςα) για τθν αντιμετϊπιςθ μικροβλαβϊν και τθν ςυντιρθςθ. 
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9. Σεχνικό εγχειρίδιο χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ, αντίςτοιχα του οχιματοσ-πλαιςίου και τθσ 
υπερκαταςκευισ, όπωσ και καταλόγουσ ανταλλακτικϊν. 

10. Σο αυτοκίνθτο φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ, ςφμφωνα με τον ΜΟΜ. 
11. Διλωςθ πιςτότθτασ ΕΜ του καταςκευαςτι , για τθν υπερ/κευι, ςιμανςθ CE. 
12. Ξε βοµβθτι οπιςκοπορείασ. 
13. Ξε προβολείσ οπιςκοπορείασ τφπου LED.  
14. Περιμετρικόσ φωτιςμόσ τφπου LED. 
15. Φϊτα ομίχλθσ εμπρόσ και πίςω. 
16. Πλαϊνζσ μπάρεσ προςταςίασ ποδθλάτθ (ανοιγόμενεσ) 

 

1.2.5 ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 

Θ υπερκαταςκευι είναι ςχεδιαςμζνθ ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα ακόλουκα : 

Ωσ όχθμα εκκζνωςθσ βόκρων και απόφραξθσ αγωγϊν αποχζτευςθσ (ΕΒΑΤ), για : 

 Αναρρόφθςθ λυμάτων, με χριςθ αντλίασ κενοφ 

 Αποκικευςθ λυμάτων και κακαροφ νεροφ, ςε ανεξάρτθτεσ δεξαμενζσ 

 Εκκζνωςη λυμάτων, με ελεφκερθ ροι, μζςω ανοίγματοσ τθσ οπίςκιασ μπουκαπόρτασ 

 Απόφραξθ αγωγϊν αποχζτευςθσ, με χριςθ αντλίασ νεροφ υψθλισ πίεςθσ. 

Σζλοσ, ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ βαςικζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ και υγείασ ςτθν ςχεδίαςθ , καταςκευι 
και λειτουργία των μθχανϊν - επικζτοντασ τθν ςιμανςθ CE - ςφμφωνα με : 

a) Σισ ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ (89/392/ΕΟΜ, 91/368/ΕΟΜ, 93/44/ΕΟΜ, 93/68/ΕΟΜ). 
b) Σθν αντίςτοιχθ Ελλθνικι νομοκεςία (ΠΔ 377/93 και ΠΔ 18/96) χορθγϊντασ για κάκε υπερκαταςκευι , 

διλωςθ πιςτότθτασ ΕΜ (ςιμανςθ CE) . 

1.2.5.1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Θ δεξαμενι είναι ολόςωμοσ κυλινδρικοφ ςχιματοσ ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 12 m3, με ανεξάρτθτα 
διαμερίςματα για καθαρό νερό χωρητικότητασ 3,0 m3 ςτο εμπρόςκιο διαμερίςματα (ανοξείδωτο 
χαλυβδοζλαςμα) και για λφματα χωρητικότητασ 9,0 m3 ςτο οπίςκιο διαμερίςματα (ανοξείδωτο 
χαλυβδοζλαςμα). 
 Θ καταςκευι κα πραγματοποιθκεί πάνω  ςε βοθκθτικό πλαίςιο ι ςε ειδικι βάςθ ςτιριξθσ (καλίμπρα ι 
ψευδοπλαίςιο) και όχι επί του πλαιςίου. Ξε τον τρόπο αυτό κα εξαςφαλίηεται θ προςταςία του 
κουβουκλίου αλλά και όλων των θλεκτρολογικϊν και πνευματικϊν κυκλωμάτων του οχιματοσ από 
ατυχιματα. Επιπλζον βελτιςτοποιείται θ ποιότθτα των ςυγκολλιςεων και τθσ βαφισ τθσ υπερκαταςκευισ 
ειδικά ςτα δφςκολα ι «κρυφά» ςθμεία. Θ τοποκζτθςθ και ςυναρμολόγθςθ τθσ πλιρουσ υπερκαταςκευισ 
κα γίνεται βάςει των οδθγιϊν του εργοςταςίου καταςκευισ του πλαιςίου με κοχλίεσ γαλβανιηζ 
κατάλλθλθσ διατομισ και ποιότθτασ, χωρίσ να πραγματοποιείται οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτο ςαςί του 
οχιματοσ (π.χ. ςυγκόλλθςθ). 
Σο υλικό καταςκευισ του πλαιςίου κα είναι από χάλυβα διατομισ UPN 160 χιλ. (κατά DIN 1026) το οποίο 
εκτείνεται ςε όλο το μικοσ τθσ δεξαμενισ αλλά και του εμπρόςκιου τμιματοσ τθσ υπερκαταςκευισ, όπου 
προςαρμόηονται οι αντλίεσ κενοφ, νεροφ και ο εξοπλιςμόσ μετάδοςθσ κίνθςθσ. Θ δεξαμενι ςυγκολλείται 
ςτο βοθκθτικό πλαίςιο και ςτερεϊνεται  - με γωνία (3ο ~4ο) μοιρϊν ςε ςχζςθ με το κυρίωσ πλαίςιο του 
οχιματοσ, μζςω τεςςάρων (4) διαμορφωμζνων χαλυβδοελαςμάτων, μορφισ πζλματοσ,  μεγζκουσ 
ανάλογου με τθν κζςθ τουσ. Σα πζλματα αυτά ςυγκολλοφνται ςτθ δεξαμενι και κοχλιϊνονται ςε ειδικζσ 
βάςεισ, με κοχλίεσ και ελατιρια απορρόφθςθσ πλευρικϊν μετατοπίςεων. Σο βοθκθτικό πλαίςιο εδράηεται 
ςε όλο το μικοσ του πλαιςίου, του αυτοκινιτου και είναι κοχλιωμζνο ςε αυτό, μζςω αντίςτοιχων ειδικϊν 
βάςεων από χαλυβδοζλαςμα St37-2 κατά DIN 17100, πάχουσ 8 χιλ., τουλάχιςτον. 
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 1.2.5.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Σο υλικό καταςκευισ τθσ δεξαμενισ ανοξείδωτο AISI-304. Θ ςφνδεςθ των χαλυβδοελαςμάτων γίνεται με 

θλεκτροςυγκόλλθςθ ενϊ δοκιμάηεται ςε πίεςθ αζρα (0,5) atm.  

Ρερίβληµα : Ανοξείδωτθ λαµαρίνα AISI 304L (W.Nr 1.4307) πάχουσ 5mm. 

Ρυθµζνασ : Ανοξείδωτθ λαµαρίνα AISI 304L (W.Nr 1.4307) πάχουσ 6mm. 

Εςωτερικά διαφράγματα : Σρία (3) τεµάχια από ανοξείδωτθ λαµαρίνα AISI 304L (W.Nr 1.4307) πάχουσ 

 5 mm. Οι διαςτάςεισ τθσ δεξαμενισ είναι ανάλογεσ με τον τφπο του αυτοκίνθτου πλαιςίου, ϊςτε τα κατά 

άξονα βάρθ να είναι εντόσ των επιτρεπομζνων ορίων. Τπάρχουν τρία (3) αντιπαφλαςτικά διαφράγματα 

του ίδιου υλικοφ ο αρικμόσ των οποίων είναι ανάλογοσ με τισ διαςτάςεισ τθσ. Μάκε διάφραγμα ζχει 

θμικυκλικι οπι ςτθν περιοχι του πυκμζνα διαμζτρου (500) χιλιοςτϊν, για τθν επικοινωνία των υγρϊν. 

το άνω μζροσ ζχει θμικυκλικι οπι διαμζτρου (100) χιλιοςτϊν για τθν μετακίνθςθ του εγκλωβιςμζνου 

αζρα. 

Ανθρωποθυρίδεσ : τθν οροφι και ςε κάκε διαμζριςμα τθσ δεξαμενισ κα υπάρχουν ανκρωποκυρίδεσ, 

διαμζτρου Ø400 mm, περίπου, από ανοξείδωτθ λαµαρίνα AISI 304,( με κοχλίεσ, παρζμβυςμα (αφρϊδεσ 

ελαςτικό), με κατάλλθλο κάλυμμα και ταχυαςφαλιηόμενο κλείκρο που τθν ςτεγανοποιεί απόλυτα) για τθν 

είςοδο του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ. 

Θφρα εκκζνωςησ – Βάνα εκκζνωςησ: το πίςω και κάτω μζροσ τθσ δεξαμενισ υπάρχει θφρα εκκζνωςησ 

(μπουκαπόρτα) διαμζτρου (400) χιλ., θ οποία ανοιγοκλείνει με ζμβολο πεπιεςμζνου αζρα ( χειριςτιριο 

μζςα ςτο κάλαμο οδιγθςθσ). Θ εκκζνωςθ των λυμάτων γίνεται από την μπουκαπόρτα ή από τη βάνα 

εκκζνωςησ που βρίςκεται πάνω ςτθν μπουκαπόρτα, διαμζτρου 4’’. Επιπλζον, υπάρχει και μθχανικό 

ςφςτθμα αςφάλιςθσ τθσ, με μεταλλικι πλάκα αςφαλείασ και με δφο (2) κοχλίεσ και περικόχλια τφπου 

«πεταλοφδασ». 

1.2.6  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΟΦΗΣΗΣ. 

Το όλο ςφςτημα θα περιγραφεί αναλυτικά ςτην υποβαλλόμενη τεχνική προςφορά και θα ςυνοδεφεται 

με τα ανάλογα ςχζδια και επεξηγήςεισ, επί ποινή αποκλειςμοφ. 

Θ πλιρωςθ τθσ δεξαμενισ με λφματα, από μεγάλο βάκοσ, γίνεται με αντλία κενοφ που αναρροφά, 

διαμζςου κρουνοφ διαμζτρου (4") ιντςϊν, ι μζςω ελαςτικοφ ςωλινα διαμζτρου 4’’ τφπου ςπιράλ που 

είναι τοποκετθμζνοσ ςε οριηόντια ανζμθ επάνω ςτθν οροφι, υδραυλικά κινοφμενθ, όπωσ περιγράφεται 

παρακάτω. Ο κρουνόσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτο οπίςκιο μζροσ ( ςυνικωσ ςτθ δεξιά πλευρά ι ενδεχόμενα 

ςτθν αριςτερι πλευρά) τθσ δεξαμενισ. Όταν θ δεξαμενι γεμίςει με λφματα θ αναρρόφθςθ αυτισ 

διακόπτεται αυτόματα από το ςφςτθμα ελζγχου πλιρωςθσ (βαλβίδα διακοπισ αναρρόφθςθσ). Θ 

εκκζνωςθ των λυμάτων γίνεται ανοίγοντασ, από τα κάλαμο οδιγθςθσ αυτόματα, τθν μπουκαπόρτα ι 

χειρωνακτικά ανοίγοντασ τον κρουνό τθσ μπουκαπόρτασ - διαμζτρου (4") ιντςϊν. Επάνω ςτθ υδατοπαγίδα 

υπάρχει κατάλλθλοσ κρουνόσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ πίεςθσ κατά τθ φάςθ τθσ εκκζνωςθσ. 

 Αντλία κενοφ με λοβοφσ ξηροφ τφπου : Επάνω ςτο βοθκθτικό πλαίςιο, ςτο εμπρόςκιο τμιμα τθσ 

υπερκαταςκευισ, μεταξφ του καλάμου οδιγθςθσ και τθσ δεξαμενισ ι ςε άλλο κατάλλθλο λειτουργικά 

ςθμείο του οχιματοσ, προςαρμόηεται με κοχλίεσ θ βάςθ τθσ αντλίασ κενοφ και μερικϊν εξαρτθμάτων του 

εξοπλιςμοφ μετάδοςθσ κίνθςθσ. Θ αντλία κενοφ είναι με λοβοφσ, ξθροφ τφπου. Είναι τφποσ DL250 με 
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μζγιςτθ κεωρθτικι απόδοςθ ςε 25000 lit/min, υποπίεςθ ςε -0.88 bar (88% κενό), και ικανι για 

αναρρόφθςθ λυμάτων από βάκοσ ςε μικρό χρόνο. 

Αντλία λάςπησ : Επάνω ςτο βοθκθτικό πλαίςιο, ςτο εμπρόςκιο τμιμα τθσ υπερκαταςκευισ, μεταξφ του 

καλάμου οδιγθςθσ και τθσ δεξαμενισ ι ςε άλλο κατάλλθλο λειτουργικά ςθμείο του οχιματοσ, 

προςαρμόηεται με κοχλίεσ θ βάςθ τθσ αντλίασ λάςπθσ και μερικϊν εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ 

μετάδοςθσ κίνθςθσ. Θ αντλία λάςπθσ είναι με ελαςτικοφσ λοβοφσ και ζχει  μζγιςτθ κεωρθτικι απόδοςθ ςε 

700 lit/min, πίεςθ 5 bar, και ικανι για αναρρόφθςθ λάςπθσ από βάκοσ 

 Δείκτησ ςτάθμησ λυμάτων: το οπίςκιο άνω μζροσ τθσ δεξαμενισ και εξωτερικά υπάρχει δείκτθσ 

ςτάκμθσ των λυμάτων αυτισ. 

 Ερμάρια εργαλείων: Δεξιά και αριςτερά τθσ δεξαμενισ και ςε όλο το μικοσ αυτισ τοποκετοφνται κλειςτά 

ερμάρια ςτο πλαίςιο, με καπάκια, διαμορφωμζνα από λαμαρίνα ST37 πάχουσ 1,5 χιλιοςτϊν. Σα ερμάρια 

ςτθρίηονται ςε μεταλλικοφσ προβόλουσ (εγκάρςιεσ ςτθρίξεισ) οι οποίεσ είναι ςυγκολλθμζνεσ ςτο 

βοθκθτικό πλαίςιο. Εντόσ των ερμαρίων τοποκετοφνται με αςφαλι ςτερζωςθ ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ 

μετακίνθςι τουσ, τα εργαλεία και οι αναρροφθτικοί ςωλινεσ. 

1.2.7  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΙΕΣΗ 

∆εξαµενή νεροφ: Σο εμπρόςκιο τμιμα τθσ δεξαμενισ  χωρθτικότθτασ 3000 lit κα φζρει κακαρό νερό. Σο 

τμιμα  αυτό τθσ δεξαμενισ κα τροφοδοτεί το κφκλωµα πλφςθσ-απόφραξθσ, και δεν κα αναμειγνφεται 

ποτζ µε το περιεχόμενο του βυτίου λυµάτων. Θ πλιρωςθ τθσ κα γίνεται µζςω κρουνοφ τοποκετθμζνο ςε 

εφχρθςτο και προςβάςιµο ςθµείο, που κα φζρει ςτο άκρο του ταχυςφνδεςµο «µπαγιονζτ» αλουμινίου 

τφπου STORZ DN50. Θα ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ςυςτιµατα για γζµιςµα, δείκτθσ ςτάκµθσ και 

ςφςτθµα ειδοποίθςθσ χαµθλισ ςτάκµθσ. 

Αντλία υψηλήσ πίεςησ: Επάνω ςτο βοθκθτικό πλαίςιο, ςτο εμπρόςκιο τμιμα τθσ υπερκαταςκευισ, 

μεταξφ του καλάμου οδιγθςθσ και τθσ δεξαμενισ, προςαρμόηεται με κοχλίεσ θ βάςθ τθσ εμβολοφόρασ 

αντλίασ υψθλισ πίεςθσ και μερικϊν εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ μετάδοςθσ κίνθςθσ (υδραυλικό 

χειριςτιριο, ελαιοκινθτιρασ). Θ αντλία με τα ακόλουκα κφρια τεχνικά χαρακτθριςτικά : 

 Ξζγιςτθ  παροχι νεροφ ςε 153 lit/min. 

 Ξζγιςτθ απόδοςθ πίεςθσ ςε 130 ατμ. (bar). Από τον καταςκευαςτι τθσ φζρει όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ - ανακουφιςτικι βαλβίδα, βαλβίδα αςφαλείασ, ρυκμιςτικι 

βαλβίδα πίεςθσ και φίλτρα προςταςίασ με ανοξείδωτο μεταλλικό ςτοιχείο - κακαριηόμενο, για τθν 

ομαλι λειτουργία τθσ.  

1.2.7  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Θ  κίνθςθ ςτισ αντλίεσ (κενοφ, νεροφ υψθλισ πίεςθσ και λάςπθσ), δίνεται από τον δυναμολήπτη ( .Τ.Ο ) 

του κινθτιρα του οχιματοσ μζςω διάταξθσ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ μετάδοςθσ κίνθςθσ που 

περιλαμβάνει : 

1. Βοθκθτικό κιβϊτιο μετάδοςθσ κίνθςθσ. 

2. Αρκρωτό άξονα. 

3. Ματάλλθλθσ απόδοςθσ γραναηωτι ι εμβολοφόρα αντλία λαδιοφ. 

4. Ματάλλθλθσ απόδοςθσ ελαιοκινθτιρεσ. 

 Σο υδραυλικό κφκλωμα ςυμπλθρϊνεται με : 
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1. Σθν ελαιοδεξαμενι (ζλαιο προδιαγραφϊν SAE10-ISO46). 

2. Σθν ρυκμιηόμενθ ανακουφιςτικι βαλβίδα υπερπίεςθσ. 

3. Ανάλογθσ παροχισ βαλβίδα διεφκυνςθσ ροισ (χειριςτιριο). 

4. Σο μανόμετρο ελζγχου τθσ πίεςθσ λειτουργίασ. 

Ο χειριςμόσ τθσ ςφμπλεξθσ / αποςφμπλεξθσ γίνεται από τθ κζςθ του οδθγοφ. 

1.2.8  ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ. 

τθν πίςω δεξιά πλευρά τθσ δεξαμενισ κα υπάρχει κλίμακα ανόδου του προςωπικοφ, θ οποία κα είναι 

θλεκτροςυγκολλθτι, αςφαλοφσ ςχεδίαςθσ και καταςκευισ, από χαλυβδοςωλινα διαμζτρου τουλάχιςτον, 

δεκατεςςάρων χιλιοςτϊν. 

1.2.9  ΒΑΦΗ. 

Όλα τα εξαρτιματα τθσ υπερκαταςκευισ πριν από τθ βαφι κακαρίηονται με ειδικό υγρό απολίπανςθσ και 

ταυτόχρονα ςιδθροφωςφάτωςθσ. Εξωτερικά δζχεται δφο ςτρϊςεισ πιςτολιοφ αςτάρωμα για 

αντιςκωριακι προςταςία και ακολουκεί θ βαφι με DUCO του πιςτολιοφ. Σζλοσ, το όχθμα κα βαφεί 

εξωτερικά με χρϊμα επιλογισ του φορζα και κα αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά του και το λογότυπο. 

Επίςθσ περιμετρικά κα υπάρχει κίτρινθ λωρίδα πάχουσ 10 εκ.  

1.2.10 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΙΕΣΗ. 

τον εξοπλιςμό του οχιματοσ διακρίνουμε : 

a)    Σθν μεταλλικι υδατοπαγίδα, καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τριϊν (3) χιλιοςτϊν, θ 

οποία τοποκετείται δίπλα ςτθν αντλία κενοφ και χρθςιμεφει για τον κακαριςμό του αζρα ο οποίοσ 

ειςζρχεται ς' αυτι. 

b) Μενόμετρο, που τοποκετείται ςε εμφανζσ ςθμείο επάνω ςτθ δεξαμενι. 

c) Θ βαλβίδα αυτόματθσ ανακοπισ αναρρόφθςθσ λυμάτων, (φλοτζρ) ςτο πάνω μζροσ τθσ δεξαμενισ. 

d) Βαλβίδα αυτόματθσ ανακοπισ τθσ υποπίεςθσ προρυκμιςμζνθ. 

e) ωλινεσ αναρρόφθςθσ τφπου ςπιράλ : 

i. Σρεισ (3) ςωλινεσ αναρρόφθςθσ διαμζτρου (4") ιντςϊν και μικουσ τριϊν (3) μζτρων ο 

κακζνασ, από μαλακό εφκαμπτο PVC (μπλε). Ο ςωλινασ φζρει ςπειροειδι ενίςχυςθ από 

ςκλθρό PVC. Χαρακτθριςτικά των ςωλινων, είναι θ πίεςθ κραφςθσ 14~15 kp/cm2 , θ ακτίνα 

κάμψθσ 350~550 χιλ. και κερμοκραςία λειτουργίασ από -5 C ζωσ +60 οC.Οι ςωλινεσ ζχουν 

ςτα άκρα τουσ κατάλλθλουσ μεταλλικοφσ ταχυςυνδζςμουσ κουμπωτοφ τφπου, με τουσ 

οποίουσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ αλλά και με τουσ αντίςτοιχουσ που φζρουν οι κρουνοί, με 

αςφάλεια και αεροςτεγϊσ. 

ii. ωλινασ από γαλβανιηζ λαμαρίνα : Τπάρχει ςωλινασ από γαλβανιηζ ςωλινα πάχουσ δυο  

(2) χιλιοςτϊν, διαμζτρου (4") ιντςϊν και μικουσ (500) χιλιοςτϊν, ο οποίοσ φζρει κατάλλθλο 

ταχυςφνδεςμο για τθν ςφνδεςι του με τουσ αναρροφθτικοφσ ςωλινεσ και μπορεί να 

βυκίηεται εντόσ των φρεατίων. 

iii. Εξοπλιςμόσ αναρρόφθςθσ λυμάτων. τθν οροφι τθσ δεξαμενισ εδράηεται οριηόντια ανζμθ, 

κινοφμενθ υδραυλικά, που φζρει 12μ. ςωλινα από μαλακό εφκαμπτο PVC. Ο ςωλινασ 

φζρει ςπειροειδι ενίςχυςθ από ςκλθρό PVC, ο οποίοσ καταλιγει ςε βραχίονα (μποφμα) 

που μετακινείται υδραυλικά (δεξιά αριςτερά, επζκταςθ ςφμπτυξθ, πάνω κάτω) που οδθγεί 

τον ςωλινα αναρρόφθςθσ απευκείασ επάνω από το φρεάτιο. 
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iv.  Δφο (2) ακροφφςια διαμζτρου ¾’’ και δφο (2) ακροφφςια διαμζτρου ½’’ ειδικισ μορφισ 

κατάλλθλα για τθν εργαςία τθσ απόφραξθσ ςε αγωγοφσ διαμζτρου από Φ 100 ζωσ Φ 400. 

v. Πιςτόλι νεροφ υψθλισ πίεςθσ. 

f)    Εξοπλιςμόσ απόφραξησ υψηλήσ πίεςησ. Διακζτει, κατάλλθλθ υδραυλικι εκτυλίκτρια με 

υδραυλικό χειριςτιριο, που φζρει ςφςτθμα αυτόματθσ τφλιξθσ για τθν ςτακερι κατεφκυνςθ και 

ςωςτι περιζλιξθ του ςωλινα ςε ειδικι βάςθ, που φζρει ελαςτικό ςωλινα υψθλισ πίεςθσ (160 

bar) διαμζτρου ¾’’ τθσ ίντςασ και μικουσ 80 μζτρων, ικανι να ςυνεργάηεται με τθν αντλία υψθλισ 

πίεςθσ για τθν απόφραξθ αγωγϊν μζχρι Φ 400 χιλ. ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Εδράηεται επάνω ςτο 

ςυγκρότθμα τθσ οριηόντιασ ανζμθσ του ςωλινα αναρρόφθςθσ και μετακινείται μαηί με αυτό. 

Επίςθσ διακζτει, κατάλλθλθ υδραυλικι εκτυλίκτρια με υδραυλικό χειριςτιριο, που φζρει ςφςτθμα 

αυτόματθσ τφλιξθσ για τθν ςτακερι κατεφκυνςθ και ςωςτι περιζλιξθ του ςωλινα ςε ειδικι βάςθ, 

που φζρει ελαςτικό ςωλινα υψθλισ πίεςθσ (200 bar) διαμζτρου ½’’ τθσ ίντςασ και μικουσ 100 

μζτρων, ικανι να ςυνεργάηεται με τθν αντλία υψθλισ πίεςθσ για τθν απόφραξθ αγωγϊν μζχρι Φ 

200 χιλ. ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. 

g)   Προβολζασ λευκοφ φωτόσ, τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλο ςθμείο ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ για 

νυχτερινι εργαςία τφπου LED. 

h)   Δφο φάρουσ τφπου LED, ζνασ εμπρόσ και ζνασ πίςω, επί τθσ υπερκαταςκευισ. 

1.2.11 ΡΟΛΗΡΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν ςτθν προςφορά τουσ το πρόγραμμα προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ του οχιματοσ και τθσ υπερκαταςκευισ του ζωσ τα πρϊτα 100.000 χιλιόμετρα ι τα δφο πρϊτα 

ζτθ λειτουργίασ του. Για το πρόγραμμα αυτό κα κατατεκεί αναλυτικόσ κατάλογοσ με όλα τα ανταλλακτικά 

και αναλϊςιμα (π.χ. φίλτρα, λιπαντικά κλπ) με περιγραφι τεμαχίου και κωδικό αρικμό, που είναι 

απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ του κακενόσ προλθπτικοφ service.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ ςυντηρήςεισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα του καταςκευαςτή, 

για τα 2 χρόνια, ή τα πρϊτα 100.000 χλμ (όποιο επζλθει πρϊτα), από την παράδοςη του οχήματοσ ςτον 

φορζα. Στην τιμή προςφοράσ θα ςυμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω ζξοδα ςυντήρηςησ (εργαςίεσ-

αναλϊςιμα). Εκτιμϊμενα διανυθζντα χιλιόμετρα ανά ζτοσ 50.000 χλμ 

 

1.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ & ΣΥΝΔΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΩΛΗΣΗ 

1.3.1 ΡΑΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και τθσ όςο δυνατόν βζλτιςτθσ 

εκμετάλλευςισ του ςτθ διάρκεια του χρόνου, είναι απαραίτθτο να υποςτθρίηεται από τα απαραίτθτα 

ανταλλακτικά και αναλϊςιμα και αυτά να ζχουν δυνατότθτα παράδοςθσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

μετά τθν παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο ελάχιςτοσ χρόνοσ υποςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ με πλιρθ γκάμα 

ανταλλακτικϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 10 ζτθ, κακϊσ και ο 

μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ των ανταλλακτικϊν αυτϊν ςτθν υπθρεςία μετά από παραγγελία, δεν μπορεί 

να είναι μεγαλφτεροσ από 5 εργάςιμεσ θμζρεσ. θμειϊνεται ότι τα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει να 

δθλϊνονται ςτθν προςφορά, αξιολογοφνται και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 
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1.3.2 ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ. 

Ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τθν αξιοποίθςθ του εξοπλιςμοφ είναι και θ εξαςφάλιςθ τεχνικισ ςυνδρομισ 

μετά τθν πϊλθςθ και για το λόγο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να αποδείξουν τθ 

δυνατότθτα ςχετικά με τισ υποδομζσ που κα διακζςουν, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ προμικειασ, οι 

οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ των προμθκευόμενων ειδϊν. Οι υποδομζσ αυτζσ 

πρζπει να περιλαμβάνουν ςυνεργείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με 

κινθτι μονάδα επιςκευϊν, οργανωμζνθ αποκικθ ανταλλακτικϊν, κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό 

κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο οι ςυμμετζχοντεσ κρίνουν ςκόπιμο ότι τεκμθριϊνει το επίπεδο 

τεχνογνωςίασ και εμπειρίασ τουσ ςτθν υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ των προμθκευόμενων ειδϊν. 

θμειϊνεται ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

1.3.3 ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

Σο όχθμα κα διακζτει ζγκριςθ τφπου βυτιοφόρου και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν ταξινόμθςθ, 

τθν ζκδοςθ άδειασ και πινακίδων κυκλοφορίασ (κρατικϊν). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

παραδϊςει το βυτιοφόρο ζτοιμο προσ κυκλοφορία, μαηί με άδεια και πινακίδεσ κυκλοφορίασ, με ευκφνθ 

και ζξοδα που τον βαρφνουν και κα τα ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν τιμι προςφοράσ του. Ο ανάδοχοσ τθσ 

προμικειασ υποχρεοφται να αναλάβει με δικά του ζξοδα (τα οποία κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

οικονομικι προςφορά του) τθν επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ του οχιματοσ για τα δφο (2) πρϊτα ζτθ 

(κανονικά service), θ οποία κα περιλαμβάνει το ςυνολικό κόςτοσ εργαςίασ, αναλωςίμων και 

ανταλλακτικϊν (φίλτρων, λιπαντικϊν κλπ). 

1.4 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ - ΕΡΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ. 

Ξε τθν προςφορά κα ορίηεται και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των οδθγϊν του οχιματοσ κεωρθτικά και 

πρακτικά με επίδειξθ ςτο όχθμα. Θα εξαςφαλιςτεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ θ δυνατότθτα επίδειξθσ του 

προςφερόμενου είδουσ.  

1.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ. 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μαηί με τον εξοπλιςμό υποχρεοφται να παραδϊςει τα εξισ εγχειρίδια ςε 

ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι : 

a) Χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

b) Εικονογραφθμζνα εγχειρίδια ανταλλακτικϊν (SPARE PARTS) με τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ τουσ. 

c) Σεχνικϊν επιςκευϊν ςυνεργείου (MANUAL SERVICE) ςκάφουσ και κινθτιρα. 

 Σα εγχειρίδια (b) και (c) κατά προτίμθςθ να είναι ςτθν Ελληνική γλϊςςα αλλιϊσ ςτθν Αγγλική. Σο 

κόςτοσ τουσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

1.6 ΕΓΓΥΗΣΗ. 

Θα καλφπτεται κατ’ ελάχιςτον με βαςικι εγγφθςθ δφο (2) ετϊν για όλο το όχθμα. Ειδικά όμωσ για τθν 

δεξαμενι τθσ υπερκαταςκευισ κα δίνεται εγγφθςθ για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ αντιςκωριακισ 

προςταςίασ ζναντι τθσ διάβρωςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα είναι εμπράγματοσ, ςυνοδευόμενθ 

από εγγυθτικι επιςτολι τραπζηθσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται και ςτο ςχετικό άρκρο   τθσ υγγραφισ 

Τποχρεϊςεων τθσ παροφςθσ μελζτθσ. θμειϊνεται ότι τα προςφερόμενα ςτοιχεία εγγφθςθσ 

αξιολογοφνται και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 
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1.7 ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ. 

Ζωσ εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Τπενκυμίηεται ότι το 

όχθμα κα διακζτει ζγκριςθ τφπου βυτιοφόρου και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν ταξινόμθςθ, τθν 

ζκδοςθ άδειασ και πινακίδων κυκλοφορίασ (κρατικϊν). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει το 

βυτιοφόρο ζτοιμο προσ κυκλοφορία, μαηί με άδεια και πινακίδεσ κυκλοφορίασ, με ευκφνθ και ζξοδα που 

τον βαρφνουν και κα τα ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν τιμι προςφοράσ του. θμειϊνεται ότι τα προςφερόμενα 

ςτοιχεία χρόνου παράδοςθσ αξιολογοφνται και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

1.8 ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία, εικονογραφθμζνα ζντυπα 

και κάκε επιπλζον ςτοιχείο που κα διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ των προςφερομζνων ειδϊν. Ανεξάρτθτα 

από αυτά όμωσ κα υποβλθκεί ςυμπλθρωμζνο (επί ποινή αποκλειςμοφ) τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο, 

για το προμθκευόμενο είδοσ. Σο τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 

των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και κα πρζπει να υποβλθκεί απαντθμζνο είναι το ΡΑΑΤΗΜΑ V Υπόδειγμα 

Τεχνικήσ Ρροςφοράσ. 

1.9 ΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία, εικονογραφθμζνα ζντυπα 

(prospectus) από τον προμθκευτι, ςχζδια και κάκε επιπλζον ςτοιχείο που κα διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ 

του προςφερόμενου είδουσ. Για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ τθσ προμικειασ πρζπει να δοκοφν από τον 

προςφζροντα όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα ςχετικά ςτοιχεία που αφοροφν ςε τεχνικζσ εγκρίςεισ, εγκρίςεισ 

ποιότθτασ, ςιματα ποιότθτασ του ςυνόλου ι επιμζρουσ. Επίςθσ θ ποιότθτα των χρθςιμοποιοφμενων 

υλικϊν, διαδικαςιϊν και μεκόδων παραγωγισ, πρζπει να επιςθμαίνεται και να ςυνοδεφεται από τα 

αντίςτοιχα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 

 

1.10.Αποκλίςεισ, ουςιϊδεισ απαιτήςεισ 

Όπου αναφζρεται θ λζξθ περίπου εννοείται ωσ απόκλιςθ ± 10%. και όπου αναφζρεται ''επικυμθτό'' κα 

αξιολογείται επιπλζον όταν προςφζρεται από τον διαγωνιηόμενο. Γενικά οι παραπάνω απαιτιςεισ 

κεωροφνται και ουςιϊδεισ και απαραβίαςτεσ εκτόσ εάν αναφζρεται ρθτά ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι 

επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 17 

ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικήσ Ρροςφοράσ τμήμα 1 

                            ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ ΟΧΗΝΜΑΤΟΣ ΑΝΑΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΡΙΕΣΗΣ ΝΕΟΥ 
(ΤΙΑΞΟΝΙΚΟ). 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

  ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1 Γενικζσ  Απαιτήςεισ 
 

ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 
 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1.1 

Σο υπό προμικεια βυτιοφόρο όχθμα  
(αυτοκινοφμενο µθχάνθµα αναρρόφθςθσ - 
μεταφοράσ λυµάτων και πλφςθσ – 
κακαριςµοφ φρεατίων και αγωγϊν µε νερό 
υψθλισ πίεςθσ) κα είναι (τόςο το 
αυτοκίνθτο πλαίςιο όςο και θ 
υπερκαταςκευι) τελείωσ καινοφργια, 
αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ καταςκευισ, 
ευφιµωσ  αναγνωριςμζνου 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

NAI 

    

1.2 

τθν περίπτωςθ που τα υλικά δεν είναι 
πιςτοποιθμζνα ςφµφωνα µε τα 
εναρμονιςμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
ςυμμόρφωςθσ  που ζχουν εκδοκεί από 
φορζα πιςτοποίθςθσ προϊόντων 
διαπιςτευμζνο, προσ τοφτο από το Εκνικό  
φςτθµα  Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (ΕΤ∆) ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ µζλουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ για τθ 
διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation – EA) και μάλιςτα µζλουσ τθσ 
αντίςτοιχθσ υµφωνίασ Αμοιβαίασ 
Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) αυτισ.  

NAI 

    

1.3 

Σα πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus, κα είναι ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν 
Αγγλικι, του προςφερομζνου πλαιςίου του 
οχιματοσ και τθσ υπερκαταςκευισ όπου κα 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
αυτϊν. 

NAI 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

  ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1 Γενικζσ Απαιτήςεισ 
 

ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 
 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1.4 

Οι αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ ςτθν 
μελζτθ τθσ προμικειασ είναι ουςιϊδεισ και 
απαράβατεσ, τυχόν ζλλειψθ κάποιων εξ’ 
αυτϊν επιφζρει τθν ποινή του 
αποκλειςμοφ εκτόσ και αν αναφζρονται ωσ 
προτίμθςθ ι επικυμία τθσ Aνακζτουςασ 
Aρχισ. Γίνονται δεκτζσ αρνθτικζσ 
αποκλίςεισ μόνο όταν αυτό αναφζρεται 
κατά περίπτωςθ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι αναφζρεται θ λζξθ 
«περίπου» όπου επιτρζπονται αρνθτικζσ 
αποκλίςεισ ζωσ 10% και οποιαδιποτε 
κετικι. 

NAI 

    

2 Ρλαίςιο Οχήματοσ       

2.1 

Το πλαίςιο κα είναι τελείωσ καινοφργιο, 
πρόςφατθσ, ειδικά ςτιβαρισ καταςκευισ, 
βιομθχανικοφ τφπου, κατάλλθλο για 
βυτιοφόρα. Θα είναι καταςκευαςμζνο εξ 
ολοκλιρου θλεκτροςυγκολλθτό. Ειδικι 
προςταςία του ζναντι τθσ διάβρωςθσ 
κακϊσ και θ ςτιβαρότθτα καταςκευισ του 
πλαιςίου κα κρικοφν ευνοϊκά.  

NAI 

    

2.2 

Το πλαίςιο κα είναι ικανό να φζρει το 
ςυνολικό µικτό φορτίο του οχιματοσ 
(λαµβάνοντασ υπόψθ τθν δυςμενζςτερθ 
περίπτωςθ φόρτιςθσ). 

NAI 

    

2.3 

Το πλαίςιο του οχιματοσ(ςτακερό και 
άκαμπτο  το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ)  
πρζπει να ζχει τθν απαιτοφμενθ αντοχι  για 
φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του 
ανωτζρου επιτρεπομζνου. 

NAI 

    

2.4 Σφποσ πλαιςίου οχιματοσ. 6X4     
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2 Ρλαίςιο Οχήματοσ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

2.5 

Ξε τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά 
τον διαγωνιςµό πρζπει να δοκοφν 
απαραίτθτα και µάλιςτα κατά τρόπο ςαφι 
και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία 
και πλθροφορίεσ για τον τφπο του οχιματοσ:                                          

 Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου του 
αυτοκινιτου, ο τφποσ και το ζτοσ 
καταςκευισ αυτοφ.                                                          

∆ιαςτάςεισ πλαιςίου. 

 Ξεταξόνιο. 

 Ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ από οριηόντιο 
ζδαφοσ.                                                                                 

 Ελάχιςτθ ακτίνα ςτροφισ. Ρρζπει να 
ςυνοδεφεται µε διάγραµµα και 
διαςτάςεισ και να εµφαίνεται το όχηµα ςτη 
ςτενότερη δυνατή καµπφλη.                                        

 Ανϊτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίςιο, 
µεικτό βάροσ (GROSS WEIGHT). 

 Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου µε το 
καλαμίςκο του οδθγοφ. 

 Σο κακαρό ωφζλιµο φορτίο. 

 Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και 
του πίςω άξονα.                                                             

Ξπαταρία (να δοκεί ο τφποσ και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ, π.χ. Αh, Volt) 
 
 

NAI 

    

2.6  Χωρθτικότθτα ρεηερβουάρ καυςίμου. ≈300lit     

3 Κινητήρασ       

3.1 
Ο κινθτιρασ του οχιματοσ να είναι DIESEL, 
τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ 
γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ 

NAI 

    

3.2 

Ιςχφσ κινθτιρα (πρζπει να είναι κακαρι ςτο 
ςφόνδυλο μετροφμενθ ςφμφωνα με τθν 
Οδθγία 1999/101/ΕΜ ι/και νεότερθ 
τροποποίθςθ αυτισ) 

400ΘΡ≤P 

    

3.3 Μυβιςμόσ 10500 CC ≤ 
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3 Κινητήρασ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

3.4 

Μινθτιρασ αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογίασ (ςφμφωνα με τισ 
αντίςτοιχεσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ για τισ εκπομπζσ 
καυςαερίων) 

≥ EURO VΙ 

    

3.5 

Οα αναφερκεί το επίπεδο κορφβου 
του κινθτιρα, το οποίο να είναι 
ςφμφωνο με τθν Εκνικι και 
Μοινοτικι Οομοκεςία, Οδθγία 
1992/97/ΕΟΜ ι/και νεότερθ 
τροποποίθςθ αυτισ. 

NAI 

    

3.6 

ε περίπτωςθ που προ τθσ 
ςφμβαςθσ ιςχφςουν νζεσ διατάξεισ 
(π.χ. κοινοτικοί κανονιςμοί ι 
οδθγίεσ, νόμοι κτλ.) ςχετικά με τα 
επίπεδα εκπομπισ ρφπων και 
κορφβου, τότε ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραδϊςει 
οχιματα με τισ αυςτθρότερεσ 
προδιαγραφζσ που κακορίηονται 
από αυτζσ. Οα δοκεί ςχετικι 
υπεφκυνθ διλωςθ 

NAI 

    

3.7 
Ο κινθτιρασ πρζπει να εξαερίηεται 
και να είναι προςτατευμζνοσ από το 
εξωτερικό περιβάλλον 

NAI 
    

3.8 
Όλα τα κφρια τμιματά του να είναι 
εφκολα προςβάςιμα για επιςκευζσ 
και ςυντθριςεισ. 

NAI 
    

3.9 
Ο κινθτιρασ να είναι χαμθλισ 
κατανάλωςθσ καυςίμου. 

NAI 
    

3.10 
Οα αναφερκοφν / δοκοφν κατά 
τρόπο ςαφι τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά και πλθροφορίεσ. 

NAI 
    

3.10.1 
Σφποσ κινθτιρα, καταςκευαςτισ και 
ζτοσ καταςκευισ. 

NAI 
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3 Κινητήρασ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

3.10.2 

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

NAI 

    

3.10.3 
Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των 
κυλίνδρων, ο κυλινδριςμόσ / κυβιςμόσ 
και θ ςχζςθ ςυμπιζςεωσ. 

NAI 

    

3.10.4 
Σο ςφςτθμα ψφξεωσ και το ςφςτθμα 
εκκινιςεωσ. 

NAI 
    

3.11 

Σαχφτθτεσ που ικανοποιοφν κατά το 
δυνατόν όλεσ τισ απαιτιςεισ του 
χριςτθ όπωσ μεγάλθ ταχφτθτα κίνθςθσ 
υπό φορτίο αλλά και ςχετικά μικρι 
ταχφτθτα εκκίνθςθσ, επιτάχυνςθσ, 
μεγάλθ ικανότθτα αναρρίχθςθσ με 
αςφάλεια παραλαβισ των φορτίων 
από τουσ άξονεσ κ.λπ. Οα γίνει ςχετικι 
αναφορά. 

NAI 

    

4 Σφςτημα Μετάδοςησ Κίνηςησ       

4.1 

Όχθμα τριαξονικό 6 Χ 4. Θ μετάδοςθ 
κίνθςθσ κα γίνεται ςτουσ  πίςω άξονεσ 
(διπλό ελαςτικό). Επίςθσ κα υπάρχει 
διαφορικι κράτθςθ των  οπίςκιων 
κινθτιριων αξόνων.  

NAI 

    

4.2 
Απαιτείται κιβϊτιο με ςχζςεισ 
εµπροςκοπορείασ ςυγχρονιςμζνεσ και 
οπιςκοπορείασ, αυτοματοποιθμζνο.  

NAI 

    

4.3 

Δευτερεφον γραναηοκιβϊτιο .Τ.Ο. 
τοποκετθμζνο από το εργοςτάςιο 
καταςκευισ του  πλαιςίου, 
(transmission – independent) ϊςτε να 
παρζχεται δυνατότθτα ςφμπλεξθσ – 
αποςφμπλεξθσ όταν το όχθμα είναι εν 
ςτάςθ. 

NAI 
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4 Σφςτημα Μετάδοςησ Κίνηςησ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

4.4 

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει ςτθν τεχνικι 
προςφορά τουσ να προςκομίςουν μελζτθ 
επάρκειασ τθσ ιςχφοσ του κινθτιρα και του 
P.T.O. για τθν ταυτόχρονθ λειτουργία όλων 
των μθχανιςμϊν του βυτιοφόρου που 
απαιτοφνται κατά τθ φάςθ εργαςίασ 
υπολογίηοντασ τθ μζγιςτθ ιςχφ τουσ. Θ 
ιςχφσ του PTO κα πρζπει να είναι 
επαυξημζνη κατά 20% τθσ απαιτοφμενθσ 
ιςχφοσ που προκφπτει από τθ μελζτθ. Οι 
διαγωνιηόμενοι πρζπει ςτθν τεχνικι 
προςφορά τουσ να προςκομίςουν 
αναλυτικό prospectus και ςχζδιο του 
τρόπου μετάδοςθσ κίνθςθσ ςε όλουσ τουσ 
μθχανιςμοφσ τθσ υπερκαταςκευισ 

NAI 

    

4.5 

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

NAI 

    

4.6 
Οα αναφερκεί το υλικό τριβισ του 
ςυμπλζκτθ, ϊςτε να είναι φιλικό προσ το 
περιβάλλον και τθν υγεία του προςωπικοφ. 

NAI 

    

4.7 Σο όχθμα να είναι ικανό να κινθκεί με 
πλιρεσ φορτίο ςε δρόμο με κλίςθ 15%  

NAI 

    

5 Σφςτημα Ρζδηςησ (Φρζνα)       

5.1 

Διπλοφ κυκλϊματοσ, πεπιεςμζνου αζρα με 
ρυκμιηόμενθ δφναμθ πζδθςθσ ανάλογα με 
το φορτίο του οπίςκιου άξονα και ξθραντι 
αζρα. Διςκόφρενα μπροςτά και ταμποφρα 
ςτουσ πίςω άξονεσ. Βοθκθτικό ςφςτθμα 

πζδθςθσ.  Θα υπάρχει επίςθσ ςφςτθμα 
επιβράδυνςθσ, (επιβραδυντισ ι 
μθχανόφρενο ι Retarder) 

NAI 

    

5.2 
Το όχημα πρζπει να διαθζτει απαραίτητα 
ςφςτημα αντιμπλοκαρίςματοσ φρζνων 
(A.B.S.) επί ποινή αποκλειςμοφ.  

NAI 

    

5.3 

Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ βοθκθτικϊν 
ςυςτθμάτων αςφάλειασ, (πζδθςθσ, 
ευςτάκειασ   (E.S.P.),υποβοικθςθσ , κτλ) 
και κα πριμοδοτθκοφν κατά τθν 
αξιολόγθςθ. 

NAI 
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6 Σφςτημα Ανάρτηςησ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

6.1  

Εμπρόςθια: Ξθχανικι ανάρτθςθ 
(παραβολικά ελατιρια), αμορτιςζρ και 
ράβδοσ αντιςτρεπτικι.                                                                
Οπίςθια: Παραβολικά ελατιρια και 
αμορτιςζρ  

NAI 

    

7 Σφςτημα Διεφθυνςησ       

7.1 

Προωκθμζνθ κζςθ οδιγθςθσ, τιμόνι 

υποβοθκοφμενο υδραυλικά. Οι διαγωνιηόμενοι 

πρζπει ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να 

αναφζρουν τα χαρακτθριςτικά καταςκευισ και 

κίνθςθσ του οχιματοσ όπωσ και τθ μζγιςτθ 

διάμετρο κφκλου ςτροφισ (wall to wall). 

Επίςθσ κα υπάρχει ςφςτθμα υποβοικθςθσ 

εκκίνθςθσ ςτθν ανθφόρα, (Hill start assist). 

 

NAI 

    

8 Άξονεσ- Ελαςτικά       

8.1 
Ο εμπρόςκιοσ άξονασ κα είναι 
κατευκυντιριοσ και οι οπίςκιοι κινθτιριοι 
(διπλό ελαςτικό) 

NAI 

    

8.2 

Οι κινθτιριοι πρζπει να καλφπτουν 
ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για 
όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ (ςφμφωνα με 
την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηςη αυτήσ). Οα γίνει ςχετικι 
αναφορά. 

NAI 

    

8.3 

Σο όχθμα να φζρει ελαςτικά επίςωτρα 
καινοφργια (καταςκευισ του τελευταίου 
εννιαμινου από τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ), ακτινωτοφ τφπου (radial), 
χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ 
αςφάλτου ι θμιτρακτερωτά, ςφμφωνα με 
τθν Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηςη αυτήσ και να 
ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO 

NAI 
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9 Ο θάλαμοσ χειριςμοφ-Καμπίνα Οδήγηςησ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

9.1 

Ξεταλλικισ καταςκευισ με ρυκμιηόμενθ 
κζςθ οδθγοφ, ςτισ 2 διευκφνςεισ 
(κατακόρυφθ, οριηόντια) και κλίςθ πλάτθσ 
με πνευματικι ανάρτθςθ, ζνα  (1) κάκιςμα 
ςυνεπιβάτθ, υαλοκακαριςτιρεσ 
τουλάχιςτον δφο ταχυτιτων, ςφςτθμα 
πλφςθσ ανεµοκϊρακα, αντθλιακι 
προςταςία οδθγοφ, ςυνοδθγοφ, ςφςτθμα 
κζρμανςθσ και αεριςμοφ, δφο ι 
περιςςότερουσ εξωτερικοφσ κακρζπτεσ 
θλεκτρικοφσ, κερμαινόμενουσ, 
ρυκμιηόμενουσ εςωτερικά. Σιμόνι 
ρυκμιηόμενο. Θλεκτρικά παράκυρα οδθγοφ 
–ςυνοδθγοφ. 

NAI 

    

9.2 

Ο κάλαμοσ κα είναι πλιρωσ 
κερμομονωμζνοσ και θχομονωμζνοσ. Θα 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα όργανα 
ελζγχου ςφμφωνα με τον Μ.Ο.Μ. 
Απαραίτθτα πρζπει να υπάρχει 

 Σαχφμετρο                                                                                

θλεκτρονικόσ ταχογράφοσ (Ε.Μ.)                         

ςτροφόμετρο. 

ζνδειξθ κερμοκραςίασ λειτουργίασ 
κινθτιρα 

 ςτάκμθσ λαδιοφ, πίεςθσ λαδιοφ.                            

ζλεγχοσ φρζνων.                                                   

διαγνωςτικι μονάδα ελζγχου λειτουργιϊν 
– βλαβϊν (tester), κλπ. 

NAI 

    

9.3 
Μλιματιςμόσ του καλάμου οδιγθςθσ 
εργοςταςιακισ καταςκευισ. 

NAI 
    

9.4 
 Πλιρθ εγκατάςταςθ που κα περιλαμβάνει 
ράδιοCD, με κάμερα οπιςκοπορείασ κακϊσ 
και τουλάχιςτον δφο (2) θχεία.      

NAI 
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9 Ο θάλαμοσ χειριςμοφ-Καμπίνα Οδήγηςησ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

9.5 

Δφο (2) ειδικζσ ςτεγανζσ κικεσ 
τοποκζτθςθσ με πυροςβεςτήρεσ 6 kg, ςε 
κατάλλθλθ και εφκολα 
προςβάςιμθ κζςθ εξωτερικά του οχιματοσ. 

NAI 

    

9.6 

Πλιρεσ κιβϊτιο εργαλείων, (ςτο εςωτερικό 
του οχιματοσ), τρίγωνο, φαρμακείο, 
εφεδρικό τροχό κανονικϊν διαςτάςεων 
(όμοιο των τροχϊν κίνθςθσ του οχιματοσ). 

NAI 

    

9.7 
Μάκε πρόςκετθ εξάρτθςθ ενόσ καλάμου 
οδιγθςθσ ςφγχρονου αυτοκινιτου (να 
αναφερκεί). 

NAI 

    

10 Χρωματιςμόσ       

10.1 

Εξωτερικά το όχθμα κα είναι με χρϊματα 
μεταλλικά ι ακρυλικά αρίςτθσ ποιότθτοσ   
ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από 
ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα 
και αςτάρωμα των επιφανειϊν, 
ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ 
βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Οα 
δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του 
οχιματοσ. Σο χρϊμα κα κακοριςτεί από τον 
αγοραςτι. 

NAI 

    

11 ΥΡΕΚΑΤΑΣΕΥΗ       

11.1 

Θ δεξαμενι κα είναι ολόςωμθ κυλινδρικοφ 
ςχιματοσ ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 12 m3, 
με ανεξάρτθτα διαμερίςματα για κακαρό 
νερό χωρθτικότθτασ 3 m3 ,και για λφματα 
χωρθτικότθτασ 9 m3. 

NAI 
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11 
  

  
ΥΡΕΚΑΤΑΣΕΥΗ 

  

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

11.2 

Θ καταςκευι  τθσ υπερκαταςκευισ του 
βυτίου κα πραγματοποιθκεί πάνω ςε 
ειδική βάςη ςτήριξησ (καλίμπρα, 
ψευδοπλαιςίου)  και όχι επί του 
πλαιςίου. Ξε τον τρόπο αυτό κα 
εξαςφαλίηεται θ προςταςία του 
κουβουκλίου αλλά και όλων των 
θλεκτρολογικϊν και πνευματικϊν 
κυκλωμάτων του οχιματοσ από 
ατυχιματα. Επιπλζον κα βελτιςτοποιείται 
θ ποιότθτα των ςυγκολλιςεων και τθσ 
βαφισ τθσ υπερκαταςκευισ ειδικά ςτα 
δφςκολα ι «κρυφά» ςθμεία. Θ 
τοποκζτθςθ και ςυναρμολόγθςθ τθσ 
πλιρουσ υπερκαταςκευισ  κα γίνεται 
βάςει των οδθγιϊν του εργοςταςίου 
καταςκευισ του πλαιςίου  με κοχλίεσ 
γαλβανιηζ κατάλλθλθσ διατομισ και 
ποιότθτασ, χωρίσ να πραγματοποιείται 
οποιαδιποτε παρζμβαςθ ςτο ςαςί του 
οχιματοσ (π.χ. ςυγκόλλθςθ). 

NAI 

    

11.3 

Ωσ υλικό καταςκευισ τθσ δεξαμενισ 
(βυτίο) κα χρθςιμοποιθκεί ανοξείδωτθ 
λαμαρίνα(AISI 304L).Σό πάχοσ του 
περιβλιματοσ κα είναι 5mm, του 
πυκμζνοσ 6mm και των εςωτερικϊν 
διαφραγμάτων 5mm. Ξετά το πζρασ τθσ 
καταςκευισ, θ εςωτερικι επιφάνεια του 
βυτίου κα προετοιμάηεται κατάλλθλα και 
κα δφναται να βαφτεί με ειδικι βαφι 
αρίςτθσ ποιότθτασ και αντοχισ με ςκοπό 
τθν αφξθςθ τθσ αντοχισ του βυτίου ζναντι 
τθσ διάβρωςθσ. 

NAI 
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11 ΥΡΕΚΑΤΑΣΕΥΗ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

11.4 

το βυτίο  (δεξαμενι) κα τοποκετθκοφν 
εςωτερικά εγκάρςια διαφράγματα, για τον 
περιοριςμό τθσ παλινδρόμθςθσ του νεροφ 
και των λυμάτων κακϊσ και ανοξείδωτεσ 
ανθρωποθυρίδεσ οροφήσ. Οι βάςεισ 
ζδραςθσ κα καταςκευαςτοφν από δοκοφσ 
όμοιασ καμπυλότθτασ με αυτισ του 
περιβλιματοσ και ςτθν ςυνζχεια κα 
κοχλιωκοφν με ενδιάμεςθ παρεμβολι 
ςκλθροφ ελαςτικοφ. Αναλόγωσ των 
απαιτιςεων κα τοποκετθκεί και το 
κφκλωμα ςωλθνϊςεων του βυτίου, 
αποτελοφμενο από βάνεσ και εξαρτιματα 
γαλβανιηζ ι ανοξείδωτα. 

NAI 

    

11.5 

Θ κλίςθ τθσ δεξαμενισ κα είναι 3o ~4o ωσ 
προσ το επίπεδο του πλαιςίου για τθν 
καλφτερθ εκκζνωςθ τθσ δεξαμενισ από το 
πίςω τθσ µζροσ. 

NAI 

    

11.6 

Θα λθφκοφν υπ` όψιν οι "ΣΕΧΟΙΜΕ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ" του ΠΑΡΑΡΣΘΞΑΣΟ Ι 
όπου γίνεται εκτενι περιγραφι των δφο 
ςυςτθμάτων  του "ΤΣΘΞΑΣΟ 
ΑΟΑΡΡΟΦΘΘ" και του "ΤΣΘΞΑΣΟ 
ΜΑΘΑΡΙΞΟΤ ΞΕ ΤΨΘΝΘ ΠΙΕΘ" όπωσ και 
των ςτοιχείων που ςυμπλθρϊνουν τα δφο 
ςυςτιματα ,τα οποία είναι:                                  

Βάνα εκκζνωςθσ.                                                   

Βάνεσ αναρρόφθςθσ.                                           

Δείκτθσ ςτάκμθσ λυμάτων.                                     

Ερμάρια αποκικευςθσ των ςωλινων.                   

Αντλία κενοφ ικανι για αναρρόφθςθ 
λυμάτων από μεγάλο βάκοσ.                                               

Αντλία λάςπθσ για αναρρόφθςθ λάςπθσ 
από βάκοσ.                                                                   

Αντλία υψθλισ πίεςθσ για κακαριςμό των 
αγωγϊν.                                                                

Ξθχανιςμόσ  μετάδοςθσ κίνθςθσ  των 
αντλιϊν.                                                           

Εξοπλιςμό απόφραξθσ υψθλισ πίεςθσ. 

NAI 
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Πζρα του ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικήσ Ρροςφοράσ  τμήμα 1 κα πρζπει να λθφκεί υπ `όψιν   
             ΡΑΑΤΗΜΑ Ι -Αναλυτική Ρεριγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ 

   Σφμβαςησ όπου γίνεται εκτενι περιγραφεί των ειδϊν του προσ προμικεια Βυτιοφόρου Αναρ/ςθσ  
Νυμάτων και Τψθλισ Πίεςθσ Οεροφ (τριαξονικό).                     

Τπενκυμίηεται ότι τα ςτοιχεία που κα απαντοφν το ανωτζρω ερωτθματολόγιο κα πρζπει να 

τεκμθριϊνονται από τα ςτοιχεία που κα υποβλθκοφν ςτο διαγωνιςμό. Θ απάντθςθ ςε ςτοιχείο του 

ανωτζρω ερωτθματολογίου μπορεί να παραπζμπει ςε ςυγκεκριμζνα δεδομζνα που ζχουν κατατεκεί ςε 

άλλο φάκελο τθσ προςφοράσ και τα οποία απαντοφν ςτθν ερϊτθςθ, όταν είναι μεγάλο το μζγεκοσ των 

δεδομζνων τθσ απάντθςθσ (π.χ. ςχζδια, πίνακεσ, διαγράμματα κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Εγγφηςη 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

 ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

  

Χρόνοσ Παράδοςθσ ‐ Εγγφθςθσ 
παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ 

≤ 180 
θμερολογιακϊν 

θμερϊν     

  

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ μθχανικϊν 
μερϊν 

2 ζτθ ι ζωσ 
100000 km     

  Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ ≈ 5ζτθ      

  Σοποκεςία υνεργείου υντιρθςθσ ΟΑΙ     
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ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΨΗΛΗΣ ΡΙΕΣΗΣ ΝΕΟΥ (ΤΙΑΞΟΝΙΚΟ) 

Θ αξιολόγθςθ των προςφερομζνων ειδϊν , κα γίνει ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 
4412/2016, θ οποία κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. τθν περίπτωςθ 
αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τησ 
καλφτερησ αναλογίασ τιμήσ-ποιότητασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία 
αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ. 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΒΑΘΜΟΣ 
Ρρομηθευτή 

(100-120) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

Ρρομηθευτή 

1 

Τεχνικά και Λειτουργικά Στοιχεία 
Βυτιοφόρου Οχήματοσ 
Αναρρόφηςησ Λυμάτων και 
Υψηλήσ Ρίεςησ Νεροφ (Τριαξονικό) 

Α Β Α*Β 

1.1 

Τεχνικά ςτοιχεία κινητήρα 
(κυλινδριςμόσ, ιςχφσ, ροπι ςτρζψθσ, 
ζτοσ καταςκευισ, αντιρρυπαντική 
τεχνολογία, ςφςτθμα ψφξεωσ, 
τφποσ) 

5 

    

1.2 

Τεχνικά ςτοιχεία πλαιςίου - 
Ωφζλιμο Φορτίο – γενικότερα 
διαςτάςεισ (μικοσ με τθν 
υπερκαταςκευι, φψοσ με τθν 
υπερκαταςκευι, οπίςκιοσ πρόβολοσ 
με τθν υπερκαταςκευι, πλάτοσ 
οχιματοσ, κατανομζσ βαρϊν κ.τ.λ.)- 
τεχνικι αντοχι - αντιςκωριακι 
προςταςία και ευελιξία οχιματοσ 
(ακτίνα ςτροφισ)  

6 

    

1.3 

Στοιχεία ςυςτήματοσ μετάδοςησ 
τησ κίνηςησ, κιβϊτιο ταχυτιτων, 
ςυςτιματοσ πζδθςθσ, ςυςτιματοσ 
διεφκυνςθσ, ςυςτιματοσ  
ανάρτθςθσ, άξονεσ - ελαςτικά. 

4 

    

1.4 

Θάλαμοσ οδήγηςησ (εργονομία, 
διαςτάςεισ ,ευκολία χειριςμοφ, 
ιςχφσ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και 
κλιματιςμοφ), λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
οχιματοσ και πλεονεκτιματα 
εκτιμϊμενα ανάλογα με τθν 
χρθςιμότθτα τουσ. 

5 
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Α/Α ΚΙΤΗΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ. 

ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
(%) 

ΒΑΘΜΟΣ 
Ρρομηθευτή 

(100-120) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

Ρρομηθευτή 

1 

Τεχνικά και Λειτουργικά Στοιχεία 
Βυτιοφόρου Οχήματοσ 
Αναρρόφηςησ Λυμάτων και 
Υψηλήσ Ρίεςησ Νεροφ (Τριαξονικό) 

Α Β Α*Β 

1.5 
Κόςτοσ χρήςησ (κατανάλωςθ 
καυςίμου,αναλϊςιμα, 
ανταλλακτικά). 

5 
    

1.6 

Καταςκευαςτικά ςτοιχεία 
υπερκαταςκευήσ .        
(δυναμικότθτα του ςυςτιματοσ 
αναρρόφθςθσ λυμάτων, 
δυναμικότθτα του ςυςτιματοσ 
κακαριςμοφ με νερό υψθλισ πίεςθσ, 
υδραυλικό ςφςτθμα ,αντλίεσ 
αναρρόφθςθσ ,αντλία υψθλισ 
πίεςθσ, μθχανιςμόσ μετάδοςθσ 
κίνθςθσ αντλιϊν, δείκτθσ ςτάκμθσ 
λυμάτων, βάνεσ αναρρόφθςθσ, 
εξοπλιςμόσ απόφραξθσ υψθλισ 
πίεςθσ). 

45 

    

2 

Τεχνική υποςτήριξη και κάλυψη 
πλήρουσ Βυτιοφόρου Οχήματοσ 
Αναρρόφηςησ Λυμάτων  και 
Υψηλήσ Ρίεςησ Νεροφ.       

2.1 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
(εμπράγματοσ με εγγυθτικι 
επιςτολι). 

10 
    

2.2 
Ποιότθτα Εξυπθρζτθςθσ (service) και 
Σεχνικισ Βοικειασ, ευκολία 
ςυντιρθςθσ. 

10 
    

2.3 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 5     

2.4 Χρόνοσ Παράδοςθσ εξοπλιςμοφ 5     

 
 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία 
είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

 
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο: 

 
                                              U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτήσ βαρφτητασ του κριτηρίου ανάθεςησ « Κν» και ιςχφει 
                                               ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 

 
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο  λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Ν 
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είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 
 
 

Ρροςφερθείςα τιμή 
Λ = ------------------------------------------------ 

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 
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ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΤΟ( 2 ) ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΩΝ  ΟΧΗΜΑΣΩΝ (DOUBLE CAB), ΣΤΠΟΤ (PICK UP), ΜΕ 
ΑΝΟΙΧΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ. 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σα προσ προμικεια οχιματα κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του Περιφερειακοφ υνδζςμου 

Φο.Δ..Α. Μεντρικισ Ξακεδονίασ και ςυγκεκριμζνα κα εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων 

διαχείριςθσ/διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων (Χϊρουσ Τγειονομικισ Σαφισ Απορριμμάτων, τακμοφσ 

Ξεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων, κλπ) και τισ ανάγκεσ του τμιματοσ ςυντιρθςθσ πραςίνου, που 

διαχειρίηεται ο φορζασ. Σο οχιματα κα είναι τελείωσ καινοφργια, ζτουσ καταςκευισ όχι πριν το 1ο 

εξάμθνο 2020, πρϊτθσ χριςθσ, εκ των πλζον εξελιγμζνων/πρόςφατων τεχνολογικά τφπων ςτθν αγορά. Θα 

ςυμμορφϊνονται με τθν υφιςτάμενθ Ελλθνικι και Διεκνι νομοκεςία, θ δε καταςκευι τουσ κα είναι 

ςτιβαρι και αςφαλισ. Σα οχιματα κα είναι με διπλι καμπίνα επιβατϊν και τζςςερισ (4) κφρεσ, κα ζχουν 

δυνατότθτα άνετθσ μεταφοράσ 4 ατόμων (με τον οδθγό) και κα διακζτουν ανοιχτι καρότςα φόρτωςθσ 

υλικϊν. Σα οχιματα κα διακζτουν ζγκριςθ τφπου, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Οομοκεςία και τισ οδθγίεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία κατά τθν παράδοςθ 

των οχθμάτων όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν κυκλοφορία τουσ και ευκφνεται για τθν ζκδοςθ τθσ 

πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ και των πινακίδων των οχθμάτων με δικι του δαπάνθ. Σα καταςκευαςτικά 

ςτοιχεία των οχθμάτων κα πρζπει να πλθροφν τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ του Μϊδικα Οδικισ 

Μυκλοφορίασ ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία τουσ με νόμιμθ άδεια κυκλοφορίασ. 

Ειδικότερα οι προδιαγραφζσ του οχιματοσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ : 

1. Ξε τθν οδθγία 1999/96/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 

1999 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν 

κατά των εκπομπϊν αερίων και ςωματιδιακϊν ρφπων από τουσ κινθτιρεσ ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ που 

χρθςιμοποιοφνται ςε οχιματα, κακϊσ και κατά των εκπομπϊν αερίων ρφπων από κινθτιρεσ 

επιβαλλόμενθσ ανάφλεξθσ που τροφοδοτοφνται με φυςικό αζριο ι υγραζριο και χρθςιμοποιοφνται ςε 

οχιματα, και ςχετικά με τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 88/77/ΕΟΜ, όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, 

2. Ξε τθν οδθγία 2000/14/ΕΜ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΛΜΟΤ ΜΟΙΟΟΒΟΤΝΙΟΤ ΜΑΙ ΣΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ τθσ 8θσ Ξαΐου 2000 

για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με τθν εκπομπι κορφβου ςτο περιβάλλον 

από εξοπλιςμό προσ χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/88/ΕΜ 

του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ Δεκεμβρίου 2005, και όπωσ αυτι ιςχφει 

ςιμερα, 

3. Ξε τθν οδθγία 1999/101/ΕΜ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 1999 για τθν  προςαρμογι ςτθν 

τεχνικι πρόοδο τθσ οδθγίασ 70/157/ΕΟΜ του υμβουλίου περί προςεγγίςεωσ των νομοκεςιϊν των κρατϊν 

µελϊν που αναφζρονται ςτο αποδεκτό θχθτικό επίπεδο και ςτθ διάταξθ εξατμίςεωσ των οχθμάτων µε 

κινθτιρα, όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, 

4. Ξε τθν οδθγία 92/23/ΕΟΜ ςχετικά µε τα ελαςτικά των οχθμάτων µε κινθτιρα και των ρυµουλκουµζνων 

τουσ και µε τθν εγκατάςταςι τουσ ςε αυτά, όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2001/43 ΕΜ και τθν 

οδθγία 2005/11/ΕΜ και όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, 

5. Θα πρζπει να εκπλθρϊνει τουσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ όςο αφορά τθν πρόλθψθ των 

ατυχθμάτων και τθν προςταςία των εργαηομζνων (Π.Δ.18/96, 93/44 ΕΟΜ, 93/68 ΕΟΜ, ςιμανςθ CE). 
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2.2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

2.2.1 ΚΙΝΗΤΗΑΣ  

Ο κινθτιρασ του κάκε οχιματοσ κα είναι τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ, με άμεςο ψεκαςμό καυςίμου 

(common rail), υπερπλθρωτι (turbo) και ςφςτθμα μετάψυξθσ του αζρα ειςαγωγισ (intercooler), με 

μζγιςτθ ιπποδφναμθ ανάλογθ του μικτοφ βάρουσ του κάκε οχιματοσ, θ οποία όμωσ κα είναι τουλάχιςτον 

140 ΘΡ (SAE J1349). Θ μζγιςτθ ροπι του κα είναι τουλάχιςτον 350 Nm (SAE J1349) και κα επιτυγχάνεται ςε 

όςο το δυνατόν χαμθλι περιοχι ςτροφϊν, ο δε κυβιςμόσ του δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των 

2.600 κ.ε. Σο καφςιμο του κινθτιρα του οχιματοσ κα είναι το πετρζλαιο (diesel). Οι εκπομπζσ ρφπων κα 

είναι μζςα ςτα όρια τθσ ιςχφουςασ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

άδειασ κυκλοφορίασ (EURO VI ι επόμενο), ενϊ επιπλζον ςυςτιματα που αφοροφν : τον υπερπλθρωτι, 

τθν τροφοδοςία καυςίμου, τθν ειςαγωγι του αζρα και γενικότερα τθν υψθλι απόδοςθ του κινθτιρα, κα 

βακμολογθκοφν ανάλογα. Οι μικρότερεσ λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ κα 

λθφκοφν κετικά υπόψθ και κα βακμολογθκοφν ανάλογα (ςε ςυμφωνία με το Ο.3982/2011) : 

 Ενεργειακι κατανάλωςθ ςε Lt/100 Km (εντόσ πόλθσ / εκτόσ πόλθσ / μικτόσ κφκλοσ - ςφμφωνα με 

τθν οδθγία 1999/100/ΕΜ όπωσ ιςχφει ςιμερα)  

 Εκπομπζσ CO2 ςε g/Km (ςφμφωνα με τθν οδθγία 1999/100/ΕΜ όπωσ ιςχφει ςιμερα) 

 

Ο κινθτιρασ του οχιματοσ κα ζχει όλεσ τισ λοιπζσ διατάξεισ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 

λειτουργίασ του και ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για περιπτϊςεισ κινδφνου βλάβθσ. Σο ςφςτθμα ψφξεωσ 

κινθτιρα κα χρθςιμοποιεί ψυκτικό υγρό με βεβιαςμζνθ κυκλοφορία, κα είναι υψθλισ ψυκτικισ 

αποδόςεωσ και κα εξαςφαλίηει τθν ςυνεχι ομαλι λειτουργία του μθχανιματοσ υπό δυςμενισ ςυνκικεσ 

εργαςίασ ςε περιβάλλον ςκόνθσ και αιωροφμενων ςτερεϊν ςωματιδίων, χωρίσ να απαιτείται ςυχνόσ 

κακαριςμόσ των κυψελϊν. Όλα τα εξαρτιματα που ζχουν ανάγκθ ςυχνισ επικεϊρθςθσ ι αντικατάςταςθσ 

κα βρίςκονται ςε ευπρόςιτο για τουσ τεχνίτεσ ςθμείο. 

 

2.2.2 ΡΛΑΙΣΙΟ   

Σο πλαίςιο του αυτοκινιτου πρζπει να είναι ιςχυρισ καταςκευισ ϊςτε να μθν δζχεται μθχανικζσ 

παραμορφϊςεισ. Οι διαςτάςεισ και θ ικανότθτα φόρτιςθσ κα είναι ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

και τον Μ.Ο.Μ. Θ ςυνολικι (τεχνικι) ικανότθτα φόρτιςθσ του πλαιςίου κα υπερκαλφπτει ικανοποιθτικά 

(τουλάχιςτον κατά 20%) το μζγιςτο επιτρεπόμενο μικτό φορτίο. Σο μικτό φορτίο του πλαιςίου κακενόσ 

οχιματοσ κα είναι 2.800 κιλά κατ’ ελάχιςτον, ενϊ το ωφζλιμο φορτίο (νόμιμο) κα είναι τουλάχιςτον 800 

κιλά. Σο όχθμα κα είναι δφο αξόνων και οι διαςτάςεισ του οχιματοσ, τα κατά βάρθ άξονα και τα λοιπά 

καταςκευαςτικά ςτοιχεία πρζπει να πλθροφν τισ κείμενεσ διατάξεισ, ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία 

του ςτθν Ελλάδα, βάςει νόμιμθσ αδείασ κυκλοφορίασ για το μικτό φορτίο. 

2.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ κα γίνεται από τον κινθτιρα ςτουσ κινθτιριουσ τροχοφσ μζςω χειροκίνθτου 

κιβωτίου ταχυτιτων με 5 (πζντε) τουλάχιςτον ςχζςεισ εμπροςκοπορείασ, και 1 (μία) τουλάχιςτον 

οπιςκοπορείασ, όλεσ ςυγχρονιςμζνεσ. Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται τόςο ςτουσ 2 πίςω όςο και ςτουσ 4 

τροχοφσ του οχιματοσ (4Χ4) κατ’ επιλογιν, με υδραυλικό ι θλεκτρικό τρόπο ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν, μζςω 
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αντίςτοιχου χειριςτθρίου που κα υπάρχει ςτθν καμπίνα του οδθγοφ. Θα υπάρχει ςφςτθμα διάταξθσ 

κλείδωςθσ του πίςω διαφορικοφ (Lock up) με φωτεινι ζνδειξθ ςτο ταμπλό των οργάνων. Αντίςτοιχθ 

ζνδειξθ ςτο ταμπλό κα υπάρχει και κατά τθν επιλογι κίνθςθσ και ςτουσ 4 τροχοφσ του οχιματοσ (4Χ4).  Σα 

διαφορικά και τα θμιαξόνια κα είναι ιςχυρισ και δοκιμαςμζνθσ καταςκευισ ϊςτε να ανταποκρίνονται 

ςτθν καλι και αςφαλι λειτουργία του οχιματοσ. Θ αναρριχθτικι ικανότθτα κα πρζπει να είναι το 

ελάχιςτο 15% με πλιρεσ φορτίο, ενϊ το μζγιςτο φορτίο ρυμοφλκθςθσ (για ρυμουλκοφμενο με φρζνα) κα 

είναι τουλάχιςτον 3.000 κιλά.  

 

2.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θα περιλαμβάνει τιμόνι ςτθν αριςτερι πλευρά του οχιματοσ με ρυκμιηόμενθ κολϊνα ςε φψοσ και κλίςθ 

και κα επενεργεί ςτουσ διευκυντθρίουσ τροχοφσ του εμπρόςκιου άξονα με υδραυλικι υποβοικθςθ ι 

καλφτερθ. Επικυμθτι είναι θ μικρότερθ δυνατι ακτίνα ςτροφισ του οχιματοσ. 

2.2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΔΗΣΗΣ  

Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα εξαςφαλίηει απόλυτα το όχθμα και τουσ επιβαίνοντεσ. τουσ εμπρόσ τροχοφσ κα 

περιλαμβάνει αεριηόμενα διςκόφρενα και ςτουσ πίςω ταμποφρα, ενϊ κα υπάρχει υποχρεωτικά και 

ςφςτθμα ελζγχου δυναμικισ ςυμπεριφοράσ των τροχϊν (ABS) με Θλεκτρονικό Ματανεμθτι Δφναμθσ 

Πζδθςθσ (EBD), κακϊσ και θλεκτρονικό ςφςτθμα δυναμικισ ευςτάκειασ (ESP). Σο αυτοκίνθτο κα φζρει 

χειρόφρενο αςφάλειασ και κα αςφαλίηει απολφτωσ το όχθμα (με πλιρεσ φορτίο). Σά θμιφορτθγά Θα είναι 

εφοδιαςμζνα και με το ςφςτθμα υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςτθν ανθφόρα  (HILL ASSIST) Σο ςφςτθμα 

υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςτθν ανθφόρα ςταματά προςωρινά το όχθμα να κινείται προσ τα πίςω ι προσ τα 

εμπρόσ κατά τθν εκκίνθςθ του ςε δρόμο με κλίςθ. Σο ςφςτθμα αυτό όταν είναι ςε λειτουργία διατθρεί τθν 

πίεςθ ςτο ςφςτθμα πζδθςθσ για επιπλζον 2-3 δευτερόλεπτα, δίνοντάσ  ζτςι περιςςότερο χρόνο και ζλεγχο 

κακϊσ μετακινείτε το πόδι  από το πεντάλ του φρζνου ςτο γκάηι. Είναι επίςθσ χριςιμο όταν ςταματά τό 

όχθμα και ξεκινά ςε ολιςκθρζσ επιφάνειεσ . 

2.2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ  

Θ ανάρτθςθ των αξόνων κα αποτελείται από τα πλζον εξελιγμζνα και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα 

ςυςτιματα. Εμπρόσ κα περιλαμβάνει ανεξάρτθτθ ανάρτθςθ με διπλά ψαλίδια, τθλεςκοπικοφσ 

απoςβεςτιρεσ κραδαςμϊν διπλισ ενζργειασ (αμορτιςζρ) και αντιςτρεπτικι δοκό, ενϊ πίςω κα 

αποτελείται από ελατιρια (ςοφςτεσ) και τθλεςκοπικοφσ απoςβεςτιρεσ κραδαςμϊν διπλισ ενζργειασ 

(αμορτιςζρ). Επιτρζπεται και θ φπαρξθ διαφορετικοφ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ εφόςον διακζτει ανϊτερα 

χαρακτθριςτικά από τα παραπάνω.  

2.2.7 ΕΛΑΣΤΙΚΑ  

Σα ελαςτικά κα είναι κατάλλθλα τόςο για κίνθςθ επί οδϊν, αλλά επίςθσ ανκεκτικά ςε ςκλθρά, ανϊμαλα ι 

λαςπωμζνα οδοςτρϊματα και δεν κα ζχουν αεροκαλάμουσ (tubeless), ακτινωτοφ τφπου (radial), 

πρόςφατθσ καταςκευισ και κα καλφπτουν τουσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ Μανονιςμοφσ. Οι ηάντεσ κα 

είναι από ελαφρφ κράμα αλουμινίου. Επίςθσ κα υπάρχει και πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ αναρτϊμενοσ ςτο 

πλαίςιο. ε όλουσ τουσ τροχοφσ κα υπάρχουν λαςπωτιρεσ. 
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2.2.8 Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ (ΚΑΜΡΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) 

 

Ο κάλαμοσ χειριςμοφ κα είναι κλειςτοφ τφπου, ιςχυρισ καταςκευισ, χαλφβδινοσ, με προςταςία κατά τθσ 

ανατροπισ, κατά τθσ πτϊςθσ αντικειμζνων, θχομονωμζνοσ και κερμομονωμζνοσ και κα ζχει υποςτεί 

αντιςκωριακι προςταςία τουλάχιςτον ςτα ςθμαντικότερα τμιματά του, τα οποία κα πρζπει να ζχουν 

υποςτεί επιψευδαργφρωςθ εν κερμϊ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Επίςθσ κα ζχει το δυνατό μεγαλφτερθ ορατότθτα και βελτιωμζνο αεροδυναμικό ςυντελεςτι. Εντόσ του 

καλάμου κα υπάρχει ο απαραίτθτοσ εςωτερικόσ φωτιςμόσ και όλα τα όργανα χειριςμοφ και ελζγχου του 

οχιματοσ, ρυκμιηόμενο ανατομικό κάκιςμα οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, κακίςματα πίςω επιβατϊν, ενϊ το 

τιμόνι κα είναι ρυκμιηόμενο ςε φψοσ και κλίςθ. Όςον αφορά τθν αςφάλεια των επιβατϊν ο κάλαμοσ 

πρζπει να ζχει υποςτεί δοκιμζσ ςφγκρουςθσ (Crash tests) και να διακζτει τουλάχιςτον μετωπικοφσ και 

πλευρικοφσ αερόςακουσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, αερόςακουσ οροφισ τφπου κουρτίνασ, ηϊνεσ αςφαλείασ 

τριϊν ςθμείων για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, εμπρόσ με προεντατιρεσ και ρφκμιςθ φψουσ, κακϊσ και 

μπάρεσ αςφαλείασ ςε όλεσ τισ πόρτεσ (εμπρόσ – πίςω). Θα εκτιμθκεί και κα αξιολογθκεί ανάλογα θ 

φπαρξθ οποιουδιποτε άλλου προςφερόμενου ςυςτιματοσ που κα βελτιϊνει το επίπεδο τθσ αςφάλειασ 

των επιβατϊν. Όλοι οι υαλοπίνακεσ κα είναι αςφαλείασ και κα φζρουν υαλοκακαριςτιρεσ εμπρόσ και 

ςφςτθμα κακαριςμοφ με εκτοξευμζνο νερό. Οι πόρτεσ κα είναι εφοδιαςμζνεσ με κλειδαριζσ αςφαλείασ 

και υαλοπίνακεσ ρυκμιηόμενου ανοίγματοσ με θλεκτροκίνθτο χειριςμό (εμπρόσ και πίςω) και ο πίςω 

υαλοπίνακασ τθσ καμπίνασ κα είναι κερμαινόμενοσ. Όλα τα κακίςματα κα είναι επενδυμζνα με φφαςμα 

μεγάλθσ αντοχισ που κα μπορεί να κακαρίηεται. τα πατϊματα κα υπάρχουν ελαςτικά καλφμματα. Σο 

όχθμα κα διακζτει ςτισ πόρτεσ τθσ καμπίνασ θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ με κεντρικό κλείδωμα με 

τθλεχειριςμό, κακϊσ και immobilizer. Θα υπάρχουν αλεξιλια οδθγοφ - ςυνοδθγοφ, εςωτερικόσ και 

εξωτερικοί κακρζπτεσ (αριςτερά, δεξιά) ευρυγϊνιοι, κερμαινόμενοι και θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι και 

ςφςτθμα αυτόματου κλιματιςμοφ (ψφξθ-κζρμανςθ) που κα διακζτει φίλτρα κακαριςμοφ αζρα. Επίςθσ το 

όχθμα κα διακζτει πλαϊνά ςκαλοπάτια από ανοξείδωτο χάλυβα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

επιβίβαςθσ/αποβίβαςθσ επιβατϊν ςτο κάλαμο και πλαςτικό κάλυμμα καρότςασ βαρζωσ τφπου ςε όλθ 

τθν επιφάνεια αυτισ για τθν προςταςία τθσ από φκορά και διάβρωςθ. τα όργανα ελζγχου κα 

περιλαμβάνονται όλα αυτά που πρζπει, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ο αςφαλισ χειριςμόσ του 

οχιματοσ, αλλά και θ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ (με βομβθτι και φωσ κινδφνου) για τυχόν βλάβθ για όλα τα 

ςυςτιματά του, μζςω διαγνωςτικισ -μονάδασ ελζγχου βλαβϊν.  Σο όχθμα κα φζρει ςφςτθμα αυτόματου 

ελζγχου τθσ ταχφτθτασ του οχιματοσ (Cruise control), υπολογιςτι ταξιδίου (trip computer) και ψθφιακό 

ράδιο-Cd-Mp3 με κεραία και τζςςερα (4) θχεία.  Σο θλεκτρικό ςφςτθμα του αυτοκινιτου κα είναι το 

προβλεπόμενο από τον Μ.Ο.Μ. και κα  ςυμπεριλαμβάνει φϊτα αλογόνου με αυτόματθ ενεργοποίθςθ μζςω 

αιςκθτιρα και φϊτα ομίχλθσ εμπρόσ και πίςω. τον εξοπλιςμό του αυτοκινιτου κα περιλαμβάνονται 

πείροσ ρυμοφλκθςθσ πίςω, εργαλειοκικθ με εργαλεία ςυχνισ χριςθσ (να υπάρχει ςτθν τεχνικι προςφορά 

λίςτα με τα προςφερόμενα εργαλεία), όλα τα απαραίτθτα και προβλεπόμενα από τον Μ.Ο.Μ. ςτοιχεία 

(φαρμακείο, πυροςβεςτιρασ, κλπ), κακϊσ και ό,τι άλλο απαιτείται κατά τθν κρίςθ των καταςκευαςτϊν 

για αςφαλζςτερθ και αποδοτικότερθ εργαςία. ε περίπτωςθ που προςφερκεί πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ 

πζραν του ηθτοφμενου, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, αυτόσ αξιολογείται ανάλογα με τθ χρθςιμότθτά του 

και βελτιϊνει τθ βακμολογία του προςφερόμενου οχιματοσ. 
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2.2.9 ΒΑΦΗ 

Ολόκλθρο το όχθμα κα είναι βαμμζνο  με χρϊματα αρίςτθσ ποιότθτασ και αντοχισ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί 

θ αντοχι του. Ειδικότερα κα είναι βαμμζνο με χρϊμα ακρυλικό ι μεταλλικό ςε δφο (2) τουλάχιςτον 

ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, 

ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα 

ςφγχρονα οχιματα. Θ ακριβισ απόχρωςθ κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία, με βάςθ το διακζςιμο 

χρωματολόγιο του οχιματοσ, και κα αποτελεί όρο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προμικειασ με τον ανάδοχο. 

Ανεξάρτθτα από τθν απόχρωςθ, είναι υποχρεωτικι θ φπαρξθ περιμετρικισ κίτρινθσ λωρίδασ  πλάτουσ 10 

εκ. και θ αναγραφι με κεφαλαία γράμματα τθσ επωνυμίασ τθσ υπθρεςίασ, με υποχρζωςθ και ζξοδα του 

αναδόχου. 

 

2.2.10 ΡΟΛΗΡΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν ςτθν προςφορά τουσ το πρόγραμμα προλθπτικισ 

(τακτικισ) ςυντιρθςθσ του οχιματοσ ζωσ τα πρϊτα 100.000 χιλιόμετρα ι τα δφο πρϊτα ζτθ λειτουργίασ 

του. Για το πρόγραμμα αυτό κα κατατεκεί αναλυτικόσ κατάλογοσ με όλα τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 

(π.χ. φίλτρα, λιπαντικά κλπ) με περιγραφι τεμαχίου και κωδικό αρικμό, κόςτοσ ανταλλακτικοφ με βάςθ 

τον επίςθμο τιμοκατάλογο, κακϊσ και κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν που είναι απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ 

του κακενόσ προλθπτικοφ service. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ ςυντηρήςεισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα του καταςκευαςτή, 

για τα 2 χρόνια, ή ζωσ 100.000 χλμ όποιο ζρθει πρϊτα, από την παράδοςη του οχήματοσ ςτον φορζα. 

Στην τιμή προςφοράσ θα ςυμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω ζξοδα ςυντήρηςησ (εργαςίεσ-

αναλϊςιμα).  

 

2.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΩΛΗΣΗ  

 

2.3.1 ΡΑΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του προςφερόμενου οχιματοσ και τθσ όςο δυνατόν 

βζλτιςτθσ εκμετάλλευςισ του ςτθ διάρκεια του χρόνου, είναι απαραίτθτο να υποςτθρίηεται από τα 

απαραίτθτα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα και αυτά να ζχουν δυνατότθτα παράδοςθσ ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα μετά τθν παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο ελάχιςτοσ χρόνοσ υποςτιριξθσ του οχιματοσ με πλιρθ 

γκάμα ανταλλακτικϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 10 ζτθ, κακϊσ 

και ο μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ των ανταλλακτικϊν αυτϊν ςτθν υπθρεςία μετά από παραγγελία, δεν 

μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από 5 εργάςιμεσ θμζρεσ. θμειϊνεται ότι τα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει 

να δθλϊνονται ςτθν προςφορά, αξιολογοφνται και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

2.3.2 ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 

Ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τθν αξιοποίθςθ του προςφερόμενου οχιματοσ είναι και θ εξαςφάλιςθ τεχνικισ 

ςυνδρομισ μετά τθν πϊλθςθ και για το λόγο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να 

αποδείξουν τθ δυνατότθτα ςχετικά με τισ υποδομζσ που κα διακζςουν, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ 

προμικειασ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ των προμθκευόμενων ειδϊν. Οι 
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υποδομζσ αυτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν ςυνεργείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ, οργανωμζνθ αποκικθ ανταλλακτικϊν, κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό κακϊσ και 

οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο οι ςυμμετζχοντεσ κρίνουν ςκόπιμο ότι τεκμθριϊνει το επίπεδο τεχνογνωςίασ 

και εμπειρίασ τουσ ςτθν υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ των προμθκευόμενων ειδϊν. θμειϊνεται ότι τα 

ανωτζρω ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

2.3.3 ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σο κάκε όχθμα κα διακζτει ζγκριςθ τφπου και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν ταξινόμθςθ, τθν 

ζκδοςθ άδειασ και πινακίδων κυκλοφορίασ (κρατικϊν). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει το 

κάκε όχθμα ζτοιμο προσ κυκλοφορία, μαηί με άδεια και πινακίδεσ κυκλοφορίασ, με ευκφνθ και ζξοδα που 

τον βαρφνουν και κα τα περιλαμβάνει ξεχωριςτά ςτθν τιμι προςφοράσ του, ςφμφωνα και με το 

ςυνθμμζνο υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να 

αναλάβει με δικά του ζξοδα (τα οποία κα ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν οικονομικι προςφορά του και δεν 

κα αναφζρονται ξεχωριςτά) τθν επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ του οχιματοσ για τα προβλεπόμενα κανονικά 

(τακτικά) services, ςτα δφο (2) πρϊτα χρόνια λειτουργίασ του θ οποία κα περιλαμβάνει το ςυνολικό 

κόςτοσ αναλωςίμων και ανταλλακτικϊν (φίλτρων, λιπαντικϊν κλπ) κακϊσ και εργαςίασ (παροχισ 

υπθρεςιϊν). 

2.3.4 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΕΡΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Ξε τθν προςφορά κα ορίηεται και πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των οδθγϊν του οχιματοσ κεωρθτικά και 

πρακτικά με επίδειξθ ςτο όχθμα. Θα εξαςφαλιςτεί επίςθσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ θ δυνατότθτα 

επίδειξθσ του προςφερόμενου είδουσ.  

2.3.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μαηί με τον εξοπλιςμό υποχρεοφται να παραδϊςει ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι 

μορφι το εγχειρίδιο χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ του οχιματοσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.3.6 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Σα προςφερόμενα οχιματα κα καλφπτονται κατ’ ελάχιςτον με βαςικι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

τουλάχιςτον ετϊν (2)  για όλα τα ςυςτιματά του. Ειδικά όμωσ για τθν αντιςκωριακι του προςταςία ζναντι 

τθσ διάβρωςθσ κα δίνεται εγγφθςθ για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ. Θ βαςικι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα 

είναι εμπράγματοσ, ςυνοδευόμενθ από εγγυθτικι επιςτολι τραπζηθσ.θμειϊνεται ότι τα προςφερόμενα 

ςτοιχεία εγγφθςθσ αξιολογοφνται και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ.  

 

 

2.4. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ κα είναι ζωσ Εκατόν Είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Τπενκυμίηεται ότι το όχθμα κα παραδοκεί ζτοιμο προσ κυκλοφορία, μαηί με άδεια και 

πινακίδεσ κυκλοφορίασ, με ευκφνθ και ζξοδα που βαρφνουν τον ανάδοχο και κα τα ζχει ςυμπεριλάβει 
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ςτθν τιμι προςφοράσ του. θμειϊνεται ότι τα προςφερόμενα ςτοιχεία χρόνου παράδοςθσ αξιολογοφνται 

και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

 

2.5. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία, εικονογραφθμζνα ζντυπα 

και κάκε επιπλζον ςτοιχείο που κα διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ των προςφερομζνων ειδϊν. Ανεξάρτθτα 

από αυτά όμωσ κα υποβλθκεί ςυμπλθρωμζνο (επί ποινι αποκλειςμοφ) τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο, 

για το προμθκευόμενο είδοσ. Σο τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 

των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και κα πρζπει να υποβλθκεί απαντθμζνο από τουσ διαγωνιηόμενουσ, είναι το 

ΡΑΑΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Τεχνικήσ Ρροςφοράσ. 

 

2.6.  ΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία, εικονογραφθμζνα ζντυπα 

(prospectus) από τον προμθκευτι, ςχζδια και κάκε επιπλζον ςτοιχείο που κα διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ 

του προςφερόμενου είδουσ. Για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ τθσ προμικειασ πρζπει να δοκοφν από τον 

προςφζροντα όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα ςχετικά ςτοιχεία που αφοροφν ςε τεχνικζσ εγκρίςεισ, εγκρίςεισ 

ποιότθτασ, ςιματα ποιότθτασ του ςυνόλου ι επιμζρουσ. Επίςθσ θ ποιότθτα των χρθςιμοποιοφμενων 

υλικϊν, διαδικαςιϊν και μεκόδων παραγωγισ, πρζπει να επιςθμαίνεται και να ςυνοδεφεται από τα 

αντίςτοιχα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 

 

2.7.  ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Όπου αναφζρεται θ λζξθ περίπου εννοείται ωσ απόκλιςθ ± 10%. και όπου αναφζρεται ''επικυμθτό'' κα 

αξιολογείται επιπλζον όταν προςφζρεται από τον διαγωνιηόμενο. Γενικά οι παραπάνω απαιτιςεισ 

κεωροφνται και ουςιϊδεισ και απαραβίαςτεσ εκτόσ εάν αναφζρεται ρθτά ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι 

επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικήσ Ρροςφοράσ τμήμα 2 
ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ (DOUBLE CAB), ΤΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΤΗΓΟΥ (PICK UP), ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΡΛΑΤΦΟΜΑ. 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ  

  ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 
ΡΑΑΡΟΜΡΗ 1 Γενικζσ Απαιτήςεισ 

1.1 

Σο προςφερόμενα οχιματα  να 
είναι απολφτωσ καινοφργια, 
αμεταχείριςτα και πρόςφατθσ 
καταςκευισ . 

NAI 

    

1.2 

Πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus, ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι 
ςτθν Αγγλικι, των προςφερόμενων 
πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα 
φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

NAI 

    

1.3 

Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ είναι 
ουςιϊδεισ και απαράβατεσ τυχόν 
ζλλειψθ κάποιων εξ’ αυτϊν 
επιφζρει τθν ποινι του 
αποκλειςμοφ εκτόσ και αν 
αναφζρονται ωσ προτίμθςθ ι 
επικυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Γίνονται δεκτζσ αρνθτικζσ 
αποκλίςεισ μόνο όταν αυτό 
αναφζρεται κατά περίπτωςθ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι 
αναφζρεται θ λζξθ «περίπου» 
όπου επιτρζπονται αρνθτικζσ 
αποκλίςεισ ζωσ 10% και 
οποιαδιποτε κετικι. 

NAI 

    

1.4 

Σα υπό προμικεια οχιματα 
(Double Cab), κα είναι τφπου 
θμιφορτθγοφ (pick up), με ανοιχτι 
πλατφόρμα.  

NAI 

    

2 Κινητήρασ       

2.1 
Σφποσ: 4-
χρονοσ,υδρόψυκτοσ,turbo, diesel  

ΟΑΙ 
    

2.2 Μυβιςμόσ: 2200cc≤Μυβιςμόσ≤2600c  ΟΑΙ     

2.3 Ιπποδφναμθ: ≥ 140 Hp  ΟΑΙ     

2.4 Ματανάλωςθ (μεικτόσ κφκλοσ): 
≤ 8,0lt/100km 

ΟΑΙ 
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2 Κινητήρασ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 
ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

2.5 Πρότυπο εκπομπϊν: Euro 6  ΟΑΙ     

2.6 Ψεκαςμόσ: Common rail  ΟΑΙ     

2.7 Ροπι: ≥ 350 Nm ΟΑΙ     

2.8 Μφλινδροι: 4 εν ςειρά  ΟΑΙ     

2.9 
Μιβϊτιο: 5ι6-τάχυτο Ξθχανικό 
εµπροςκοπορείασ, και 1 (μία) 
τουλάχιςτον οπιςκοπορείασ 

ΟΑΙ 

    

2.10 Ξετάδοςθ κίνθςθσ: FWD ι RWD 
(2Χ4)ι (4X2)και 4WD (4Χ4) 

ΟΑΙ 
    

3 Αμάξωμα (Ρλαίςιο)       

3.1 

Σο πλαίςιο του αυτοκινιτου χτιςμζνο 
ςε τφπου ςκάλασ πρζπει να είναι 
ιςχυρισ καταςκευισ ϊςτε να μθν 
δζχεται μθχανικζσ παραμορφϊςεισ. 

ΟΑΙ 

    

3.2 Σφποσ: Διπλι καµπίνα 4 κζςεων  ΟΑΙ     

3.3 Πόρτεσ: 4  ΟΑI     

3.4 Ξεικτό φορτίο: ≥ 2800 kgr ΟΑI     

3.5 Ωφζλιμο φορτίο: ≥ 800 kgr ΟΑI     

3.6 Ξεταξόνιο ≤ 3000 mm  ΟΑΙ     

3.7 υνολικό μικοσ : ςφμφωνεσ με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τον Μ.Ο.Μ. 

ΟΑΙ 
    

3.8 
Πλάτοσ (χωρίσ κακρζπτεσ) : 
ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και τον Μ.Ο.Μ. 

ΟΑΙ 
    

3.9 Υψοσ : ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τον Μ.Ο.Μ. 

ΟΑΙ 
    

3.10 
Ξικοσ χϊρου φόρτωςθσ : ςφμφωνεσ 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τον 
Μ.Ο.Μ. 

ΟΑΙ 
    

3.11 
Πλάτοσ χϊρου φόρτωςθσ : ςφμφωνεσ 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τον 
Μ.Ο.Μ. 

ΟΑΙ 
    

3.12 
Υψοσ χϊρου φόρτωςθσ : ςφμφωνεσ 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τον 
Μ.Ο.Μ. 

ΟΑΙ 
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4 Σφςτημα διευθφνςεωσ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 
ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

4.1 Τδραυλικό Σιμόνι ςτα αριςτερά με 
ρυκμιηόμενθ κολϊνα ςε φψοσ και κλίςθ. 

ΟΑΙ 
    

5 Σφςτημα ανάρτηςησ        

5.1 

Ανάρτθςθ µε διπλά ψαλίδια εµπρόσ και 
άκαµπτο άξονα µε φφλλα ςοφςτασ πίςω. 
Σθλεςκοπικοί αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν 
διπλισ ενζργειασ (αμορτιςζρ) εμπρόσ και 
πίςω. 

ΟΑΙ 

    

6 Σφςτημα πζδηςησ - Αςφάλεια       

6.1 
Ρζδηςη: Διςκόφρενα αεριηόμενα εμπρόσ-
Σαμποφρα πίςω 

ΟΑΙ 
    

6.2 
ABS : φςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των 
τροχϊν  

ΟΑΙ 
    

6.3 ESP : θλεκτρονικό ςφςτθμα δυναμικισ 
ευςτάκειασ  

ΟΑΙ 
    

6.4 EBD: Θλεκτρονικόσ Ματανεμθτισ Δφναμθσ 
Πζδθςθσ  

ΟΑΙ 
    

6.5 Αερόςακοι: Σουλάχιςτον 5 ΟΑΙ     

7 Ελαςτικά       

7.1 

Tubeless, ακτινωτοφ τφπου (radial), 
πρόςφατθσ καταςκευισ,  ςφμφωνα με τθν 
Οδηγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ 
τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται 
ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO. 

ΟΑΙ 

    

7.2 Ηάντεσ από ελαφρφ κράμα αλουμινίου. ΟΑΙ     

7.3 Εφεδρικόσ τροχόσ . ΟΑΙ     

7.4 Ναςπωτιρεσ. ΟΑΙ     

8 Θάλαμοσ Χειριςμοφ       

8.1 

Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ κα είναι κλειςτοφ 
τφπου, μεταλλικόσ, βραχείασ καταςκευισ, 
προδιαγραφϊν αςφαλείασ ζναντι 
ςυγκροφςεων ςφμφωνα με τθ Οομοκεςία 
τθσ ΕΕ.  

ΟΑΙ 

    

8.2 Ρυκμιηόμενο ανατομικό κάκιςμα οδθγοφ 
και ςυνοδθγοφ. 

ΟΑΙ 
    

8.3 
Ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για όλουσ 
τουσ επιβαίνοντεσ με προεντατιρεσ και 
ρφκμιςθ φψουσ. 

ΟΑΙ 
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8 Θάλαμοσ Χειριςμοφ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 
ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

8.4  Θ καμπίνα οδιγθςθσ κα είναι πλιρωσ 
κερμομονωμζνθ και θχομονωμζνθ. 

ΟΑΙ 
    

8.5 Ξπάρεσ αςφαλείασ ςε όλεσ τισ πόρτεσ . ΟΑΙ     

8.6 Θλεκτρικά παράκυρα εμπρόσ και πίςω. ΟΑΙ     

9 Εξοπλιςμόσ       

9.1 Air Condition  ΟΑΙ     

9.2 Θλεκτρικά παράκυρα  ΟΑΙ     

9.3 Μεντρικό κλείδωμα  ΟΑΙ     

9.4 Θχοςφςτθμα  ΟΑΙ     

9.5 Ρεηζρβα  ΟΑi     

9.6 

Μουτί αποκικευςθσ: 
εργαλειοκικθ με βαςικά εργαλεία, 
ςτερεωμζνο ςτθν καρότςα και να 
κλειδϊνει 

ΟΑΙ 

    

9.7 Πλιρεσ φαρμακείο οχιματοσ  ΟΑΙ     

9.8 Πυροςβεςτιρασ 2 kgr ΟΑΙ     

9.9 Σρίγωνο  ΟΑΙ     

9.10 Φωςφορίηον γιλζκο ΟΑΙ 

  
9.11 Μιτ αλλαγισ ελαςτικοφ (γρφλλοσ, 

κλειδιά κλπ) 
ΟΑΙ 

    

9.12 Αλυςίδεσ χιονιοφ/πάγου 1 ςετ για 
τουσ 2 τροχοφσ 

ΟΑΙ 
    

9.13 

Πζρα των ανωτζρω αναφερομζνων 
βαςικϊν εξοπλιςμϊν υπάρχουν και 
εξοπλιςμοί οι οποίοι περιγράφονται 
αναλυτικά ςτισ" Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ" 
του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι - Αναλυτική 
Ρεριγραφή του Φυςικοφ και Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τησ Σφμβαςησ 

ΟΑΙ 

    

10 Εγγφηςη       

10.1 

Χρόνοσ Παράδοςθσ ‐ Εγγφθςθσ 
παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ 

≤ 120  
θμερϊν     

10.2 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ μθχανικϊν 
μερϊν 

2 ζτθ  

    

10.3 Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ ≈ 5ζτθ      

10.4 Σοποκεςία υνεργείου υντιρθςθσ ΟΑΙ     
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ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Double Cup) ΤΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΤΗΓΟΥ (pick 
up) ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΡΛΑΤΦΟΜΑ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφερομζνων ειδϊν , κα γίνει ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρθρου 86 
του ν. 4412/2016, θ οποία κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. τθν 
περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται 
βάςει τησ καλφτερησ αναλογίασ τιμήσ-ποιότητασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει 
ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ.  

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛ.                    

ΒΑΥΤΗΤΑΣ  

ΒΑΘΜΟΣ 
Ρρομηθευτή 
(100 – 120) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

Ρρομηθευτή 

1 
Τεχνικά και Λειτουργικά Στοιχεία των 

ημιφορτηγϊν οχημάτων 
Α Β Α*Β 

1.1 

Στοιχεία οχήματοσ: Σφποσ πλαιςίου , 
Ζτοσ καταςκευισ, Πλατφόρμα (καρότςα), 
Μινθτιρασ , Ιςχφσ κινθτιρα ςε 
ςυνδυαςμό με τον κυβιςμό του , 
αντιρρυπαντική τεχνολογία,  Ικανότθτα 
φόρτιςθσ, Διαςτάςεισ  

0,25 
  

1.2 

Ροιοτικά - Λειτουργικά - αιςθητικά 
χαρακτηριςτικά : Θάλαμοσ οδιγθςθσ   
(εργονομία , διαςτάςεισ καλάμου , 
ευκολία χειριςμοφ), Air Condition , 
Θλεκτρικά παράκυρα, Μεντρικό 
κλείδωμα, Θχοςφςτθμα, λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ οχιματοσ και πλεονεκτιματα 
εκτιμϊμενα ανάλογα με τθν χρθςιμότθτα 
τουσ. 

0,25 
  

1.3 
Κόςτοσ χρήςησ (κατανάλωςθ καυςίμου, 
αναλϊςιμα, ανταλλακτικά). 

0,10 
  

1.4 

Στοιχεία μετάδοςησ κίνηςησ. Μιβϊτιο 
ταχυτιτων , φςτθμα διεφκυνςθσ , 
φςτθμα πζδθςθσ , φςτθμα ανάρτθςθσ , 
Ελαςτικά , Ομογζνεια καταςκευισ κ.τ.λ. 

0,10 
  

2 
Τεχνική υποςτήριξη και κάλυψη των 
ημιφορτηγϊν οχημάτων. 

Α Β Α*Β 

2.1 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
(εμπράγματοσ με εγγυθτικι επιςτολι). 

0,10 
  

2.2 

Ανταλλακτικά - Service - υντιρθςθ , 
Σεχνικι υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ 
(εξειδικευμζνο προςωπικό , τεχνικι 
υποδομι κ.τ.λ.) 

0,10 
  

2.3 
Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ των 
οχθμάτων. 

0,05 
  

2.4 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 0,05 
  

ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ 1 
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Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία 
είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

 
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο: 

 
                                              U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτήσ βαρφτητασ του κριτηρίου ανάθεςησ « Κν» και ιςχφει 
                                               ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο  λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Ν είναι ο μικρότεροσ 
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 
 
 

Ρροςφερθείςα τιμή 
Λ = ------------------------------------------------ 

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 
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ΣΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ 

 

Γενική περιγραφή 

Σο προσ προμικεια ποφλμαν κα είναι τουλάχιςτον για 39 κζςεισ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ 

και του ςυνοδθγοφ. Σο λεωφορείο κα χρθςιμοποιθκεί για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του φορζα 

από και προσ τον ΧΤΣΑ Ξαυροράχθσ. Θα είναι τελείωσ καινοφργιο - αμεταχείριςτο, EURO 6, τελευταίου 

εξελιγμζνου τφπου, αναγνωριςμζνου και γνωςτοφ για τθν καλι του φιμθ εργοςταςίου. Οι διαςτάςεισ, τα 

βάρθ κατά άξονα τα μθχανικά μζρθ και τα λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία αυτοφ πρζπει να πλθροφν τισ 

διατάξεισ του ιςχφοντοσ Μ.Ο.Μ κακϊσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ο.Μ. Τποχρεωτικι είναι θ προςκόμιςθ 

εγκρίςεωσ τφπου από τον αρμόδιο φορζα, ςφμφωνα με κεφ. Χ, τθσ οδθγίασ 2007/46/Ε.Μ Πιςτοποίθςθ ISO 

9001/2008.  Επίςθσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί με ευκφνθ και δαπάνθ του ςε οποιαδιποτε 

ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ, που κα απαιτθκεί κατά τον ζλεγχο του ΜΣΕΟ. Σο όχθμα πρζπει να 

φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα ΜΟΜ και να είναι εφοδιαςμζνο 

με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά ςϊματα και θχθτικά ςϊματα. 

Τποχρεωτικά το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που 

κα κακορίηεται ςτθν ΜΤΑ 129-2534/20-01-2010 ςτο άρκρο 7 Διακριτικά γνωρίςματα αυτοκινιτων. Ο 

εξωτερικόσ χρωματιςμόσ του αμαξϊματοσ πρζπει να είναι διπλισ ακρυλικισ βαφισ δφο ςυςτατικϊν με 

απόχρωςθ που κα επιλεγεί από τον Φορζα, από το διακζςιμο χρωματολόγιο του καταςκευαςτι. Επίςθσ, 

κα φζρει τθν προβλεπόμενθ κίτρινθ περιμετρικι λωρίδα 10 εκ. και τισ επιγραφζσ που κα κακοριςτοφν ςε 

ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

II. Τεχνικά χαρακτηριςτικά 

 

3.2.1. Ρλαίςιο 

Σο πλαίςιο του οχιματοσ, κα είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, από τα τελευταία μοντζλα των αντίςτοιχων 

ςειρϊν, αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα είναι ιςχυρισ 

καταςκευισ και μζγιςτθσ αντοχισ ςε ςτρζψθ και κάμψθ ωσ προσ το μεταφερόμενο φορτίο και διακζτει 

πλαίςιο χαλφβδινο. Θα διακζτει άγκιςτρο ςτο εμπρόςκιο μζροσ για τθν ρυμοφλκθςθ του οχιματοσ. Σόςο 

το πλαίςιο και ο ςκελετόσ του όςο και θ εξωτερικι επζνδυςθ με τα γαλβανιςμζνα ελάςματα κα 

αποτελοφν όλα μαηί, ζνα ενιαίο και ςτζρεο ςφνολο που δεν κα παρουςιάηει κορφβουσ και κραδαςμοφσ 

και ταλαντϊςεισ. Ο αρμονικόσ τουσ ςυνδυαςμόσ κα εξαςφαλίηει απόλυτθ υδατοςτεγανότθτα και τζλειο 

φινίριςμα. Θ οροφι και τα πλαϊνά κα είναι επαρκϊσ μονωμζνα για τθ κερμότθτα, το ψφχοσ και θ 

θχομόνωςθ κα επιτυγχάνεται με κατάλλθλο μονωτικό υλικό. Σο όχθμα κα περιλαμβάνει ότι απαιτείται 

από τον Μ.Ο.Μ, όπωσ αυτόσ ιςχφει κατά τθν περίοδο του διαγωνιςμοφ. Ματά το χρόνο εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να παρουςιάςει οποιοδιποτε ριγμα ι ςτρζβλωςθ 

ακόμα και για φορτία μεγαλφτερα του μζγιςτου επιτρεπόμενου κατά 20%. ε αντίκετθ περίπτωςθ ο 

προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει τα ελαττωματικά μζρθ, ολόκλθρα 

ι τμιμα τουσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του φορζα. 
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2. Αριθμόσ θζςεων 

 

Ο αρικμόσ κζςεων κα είναι 39 τουλάχιςτον επιπλζον τθσ κζςθσ του οδθγοφ και τθσ κζςθσ του ςυνοδθγοφ. 

 

3. Εξωτερικζσ διαςτάςεισ 

 

Θα ζχει ολικό μικοσ περίπου 10,00 m και το ολικό πλάτοσ κα είναι τουλάχιςτον 2,50m. 

Σο μεταξόνιο κα είναι περίπου 4,50 m. 

Σο εςωτερικό φψοσ του κα είναι περίπου 2,00m. 

 

4. Αμάξωμα 

Θα είναι κλειςτοφ τφπου, μεταλλικό ιςχυρισ καταςκευισ με εξωτερικι επζνδυςθ εκ χαλυβδοελάςματοσ 

ψυχρισ εξζλαςθσ. το εμπρόςκιο και οπίςκιο μζροσ κα υπάρχει και χριςθ Fiberglass για τθν διαμόρφωςθ 

των καμπυλωτϊν ςθμείων και λεπτομερειϊν. Σο δάπεδο κα είναι από ειδικό ςυνκετικό υλικό μεγάλθσ 

αντοχισ, αντιολιςκθτικό, και πάχουσ τουλάχιςτον 3 cm. Θα είναι μονωμζνο και ςτα πλευρικά τοιχϊματα 

του αμαξϊματοσ ζτςι ϊςτε να αποκλείεται θ ειςροι νεροφ. 

 

5. Κινητήρασ 

Ο κινθτιρασ του οχιματοσ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ (DIESEL) τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ. Ο κυβιςμόσ του 

κα είναι τουλάχιςτον 7.500cc. Θα φζρει 6 κυλίνδρουσ  εν ςειρά (μονομπλόκ) με 4 βαλβίδεσ ανά κφλινδρο. 

Ελάχιςτθ ιπποδφναμθ 330 Hp. Ο κινθτιρασ κα είναι νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ οδθγίασ EURO 6. Σο ςφςτθμα τροφοδοςίασ κα επιτυγχάνεται με απευκείασ ζγχυςθ με 

θλεκτρονικά ελεγχόμενθ αντλία. Θ μόνωςθ του χϊρου του κινθτιρα κα ικανοποιεί τθν απαίτθςθ 

εξωτερικοφ κορφβου των 80 dB. Θ μόνωςθ του χϊρου του κινθτιρα κα είναι από πολυαικυλζνιο. 

 

6. Σφςτημα μετάδοςησ 

Αυτοματοποιθμζνο μθχανικό κιβϊτιο (χωρίσ πεντάλ-ςυμπλζκτθ). 

 

7. Διαφορικό 

Θα φζρει διαφορικό απόλυτα ςυνεργαηόμενο με το κιβϊτιο ταχυτιτων, γνιςιο και ικανό ϊςτε θ μζγιςτθ 

ανάβαςθ οχιματοσ υπό πλιρεσ φορτίο να είναι τουλάχιςτον 15% κλίςθσ, που κα αποδεικνφεται από 

κατάλογουσ ι βεβαίωςθ του καταςκευαςτι. 

Επιπλζον κα διακζτει περιοριςτι ταχφτθτασ ςφμφωνα με τον ΜΟΜ που διακόπτει τθν παροχι καυςίμου 

όταν θ ταχφτθτα του αυτοκινιτου φτάςει τα 100 km/h, με πλιρθσ φορτίο. 

 

8. Σφςτημα πζδηςησ 

Σο κφριο ςφςτθμα πεδιςεωσ είναι με αζρα διπλοφ κυκλϊματοσ με θλεκτρονικό κατανεμθτι πίεςθσ (EBS). 

Οα διακζτει δίςκουσ ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ, ςφςτθμα ABS (ςφςτθμα 

αντιμπλοκαρίςματοσ τροχϊν) κακϊσ και ASR, ςφςτθμα που εμποδίηει τουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να 

χάςουν τθν πρόςφυςι τουσ. Οα διακζτει ΕSP,(Θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ), άμεςθσ ανταπόκριςθσ. 

Οα διακζτει μθχανικό χειρόφρενο με επενζργεια ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ. Οα διακζτει πζδθ αςφαλείασ 
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ςε περίπτωςθ απϊλειασ αζρα που κα ενεργεί ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ. Οα διακζτει ςφςτθμα 

ςυγκράτθςθσ οχιματοσ ςτθν ανωφζρεια. Να υπάρχει υδροδυναμικόσ επιβραδυντήσ πζδηςησ (Retarder). 

 

9. Σφςτημα διεφθυνςησ 

 

Σο τιμόνι κα βρίςκεται αριςτερά και κα είναι πλιρωσ ρυκμιηόμενο προσ το ταμπλό και κα διακζτει 

υδραυλικι υποβοικθςθ. Σο δοχείο λαδιοφ κα βρίςκεται ςτο χϊρο του κινθτιρα. Σα εξαρτιματα 

ςωλθνϊςεων κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι κζςεισ ρφκμιςθσ του τιμονιοφ κα είναι κακ’ φψοσ αλλά 

και προσ βάκοσ. Θ αναρριχθτικι ικανότθτα κα πρζπει να είναι το ελάχιςτο 15% με πλιρεσ φορτίο και κα 

υπάρχει ςφςτημα υποβοήθηςησ εκκίνηςησ ςτην ανηφόρα, (Hill start assist). 

 

10. Σφςτημα ανάρτηςησ 

 

Σο ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα διακζτει τουλάχιςτον ανάρτθςθ ςτον εμπρόςκιο και ςτον οπίςκιο άξονα με 

αερόφουςκεσ.  

 

11. Ελαςτικά τροχϊν 

 

Σα ελαςτικά των τροχϊν κα είναι καινοφρια, καταςκευισ 2020 και νεότερο, με τφπο πζλματοσ κατάλλθλο 

για κίνθςθ ςε αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ. Σα προςφερόμενα ελαςτικά κα είναι ακτινωτοφ τφπου (Radial), 

αεροςτεγι (Tubeless), ςφμφωνα με τον ETRTO και τθν οδθγία 2001/43/ΕΜ. 

Θα φζρει και εφεδρικό ελαςτικό ίδιων διαςτάςεων. 

 

12. Ηλεκτρικό ςφςτημα 

 

Οα διακζτει θλεκτρικό ςφςτθμα κατάλλθλο για τθ λειτουργία, κυκλοφορίασ και αςφαλισ οδιγθςθ του 

λεωφορείου ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. και τθν Ελλθνικι Οομοκεςία. 

Θ τάςθ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ κα είναι κατά προτίμθςθ, 24 V. Θα διακζτει 2Χ12V, ςυςςωρευτζσ, 

κατάλλθλουσ για τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ κατανάλωςθσ ρεφματοσ. Σο ποφλμαν κα είναι εξοπλιςμζνο με ζνα 

ι δφο εναλλάκτεσ κατάλλθλουσ να ανταποκρικοφν ςτισ θλεκτρικζσ ανάγκεσ του οχιματοσ. τον χϊρο 

οδιγθςθσ ο εςωτερικόσ φωτιςμόσ κα είναι επαρκισ με τρείσ φανοφσ. το κάλαμο των επιβατϊν τα φϊτα 

κα είναι δφο βακμίδων χειριηόμενα από τον οδθγό και κα υπάρχει και φϊσ για νυχτερινι διαδρομι. 

Ο φωτιςμόσ οροφισ του διαδρόμου κα είναι ςυνεχισ. Θα υπάρχουν φϊτα ςτα ςκαλιά. Οα υπάρχουν 

φϊτα ςτάςθσ (alarm). Όλα τα φϊτα κα είναι ςφμφωνα με Μ.Ο.Μ. Σα οπιςκοπορείασ κα είναι με led για 

μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ. Οα υπάρχει θχθτικό όργανο κόρνα με πάτθμα ςτο τιμόνι, θχθτικό ςιμα 

οπιςκοπορείασ (βομβθτισ  οπιςκοπορείασ) και κάμερα. 

 

13 .Καθίςματα 

Σο κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι εργονομικϊν προδιαγραφϊν, ανατομικό, πλιρωσ ρυκμιηόμενο (κίνθςθ 

πάνω-κάτω και εμπρόσ-πίςω) ϊςτε να παρζχει απόλυτθ άνεςθ οδθγιςεωσ. Θα διακζτει ηϊνθ αςφαλείασ 3 

ςθμείων εγκεκριμζνου τφπου και ςτθρίγματα κεφαλισ για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό και 2 ςθμείων 

τουλάχιςτον για τισ υπόλοιπεσ κζςεισ. 
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14. Ραράθυρα 

 

Σα Παράκυρα κα είναι από κρφςταλλα αςφαλείασ και το αλεξινεμο κα είναι τφπου Triplex. Σο εμπρόσ 

παρμπρίη κα ζχει θλιοπροςταςία από τθν πλευρά του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ. Σο πίςω παρμπρίη και 

τα πλαϊνά παράκυρα του λεωφορείου, κα είναι ςκοφρα μαφρα τηάμια. Σα πλευρικά παράκυρα κα 

αποτελοφνται από διπλά τηάμια, με μονωτικό διάκενο αζρα μεταξφ τουσ. Θα είναι ςτακερά, μθ 

ανοιγόμενα, για αςφάλεια και λόγω κλιματιςμοφ. ε κάκε παράκυρο κα υπάρχει εςωτερικό αντθλιακό 

παραπζταςμα, (κουρτινάκι). 

 

15. Ρόρτεσ 

 

Θα ζχει 2 πόρτεσ ειςόδου – εξόδου για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ από τθν δεξιά πλευρά του λεωφορείου 

μία μπροςτά και μία πίςω. Θα φζρουν ςφςτθμα κλειδϊματοσ (εξωτερικό κλείδωμα). 

 

 

16. Σφςτημα θζρμανςησ- ψφξησ- αεριςμόσ 

 

Οα είναι εξοπλιςμζνο με ςφςτθμα κλιματιςμοφ για τον οδθγό, ςυνοδθγό και επιβάτεσ. Θ κλιματιςτικι 

μονάδα κα τοποκετθκεί ςε κατάλλθλθ κζςθ ϊςτε να μθν διαφοροποιεί κατά το δυνατόν τθν αρχικι αεροδυναμικι 

του οχιματοσ, ενϊ παράλλθλα κα διευκολφνει τισ περιοδικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςισ τθσ (Service, κακαριςμόσ κ.ά.). 

Είναι επικυμθτι θ ΜΗ τροποποίθςθ ι αποκοπι τθσ οροφισ του Νεωφορείου για τθν προςαρμογι τθσ κλιματιςτικισ 

μονάδα. Οα παρζχει ςτον χϊρο του οδθγοφ και των επιβατϊν κλιματιςμό, εξαεριςμό και κζρμανςθ 

ανάλογα με τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ. Σο ςφςτθμα κα ζχει ικανότθτα αρκετι για να ανταποκρικεί ςτισ 

ανάγκεσ ψφξθσ και κζρμανςθσ των επιβαινόντων. O κλιματιςμόσ τθσ κα είναι εξαιρετικισ απόδοςθσ για 

κερμά κλίματα όπωσ τθσ Ελλάδοσ και κα κατανζμεται ομοιόμορφα ςτον χϊρο των επιβατϊν. Θ ταχφτθτα 

περιςτροφισ του ανεμιςτιρα του κλιματιςτικοφ κα ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ψφξθσ - 

κζρμανςθσ. Σο ποςοςτό του αζρα ρυκμίηεται μζςω των ςτομίων εξαγωγισ προσ τον χϊρο των επιβατϊν 

αλλά και προσ το αλεξινεμο και προσ τον οδθγό. Ο μθχανιςμόσ κλιματιςμοφ κατά τθ κζρμανςθ πρζπει να 

είναι ικανόσ ϊςτε να παρζχει άμεςα τθν κατάλλθλθ κερμοκραςία ςτο χϊρο των επιβατϊν. 

 

17. Εξαεριςμόσ 

 

Οα διακζτει κατάλλθλο ςφςτθμα εξαεριςμοφ. Οι ανεμιςτιρεσ εξαεριςμοφ κα τοποκετοφνται ςτθν οροφι 

του οχιματοσ και κα φυςοφν κακαρό αζρα ι ανακυκλωμζνο αζρα μζςω των αεραγωγϊν του λεωφορείου 

ςτο χϊρο των επιβατϊν και ςτο χϊρο του οδθγοφ και ςυνοδθγοφ. 

Οα υπάρχουν  ακροφφςια αζρα για τθν περιοχι του οδθγοφ. τον επιβάτθ κα υπάρχουν επίςθσ 

ακροφφςια αζρα ανά κάκε ςειρά κακιςμάτων.  

 

 

 

 

 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 49 

18. Πργανα ελζγχου αςφάλειασ και παρελκόμενα 

Θα διακζτει όργανα ελζγχου και αςφαλείασ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ε. και τθν Ελλθνικι 

νομοκεςία. Σο ταμπλό κα φζρει τα κάτωκι όργανα ελζγχου: 

 

 Τπολογιςτι Σαξιδίου 

 τροφόμετρο 

 Σαχογράφοσ ςφμφωνοσ με τον κανονιςμό 3821/85/ΕΟΜ όπωσ ιςχφει. 

 Ζνδειξθσ ποςότθτασ καυςίμου 

 Ζνδειξθσ κερμοκραςίασ νεροφ ψφξθσ κινθτιρα 

 Ζνδειξθσ πίεςθσ λαδιοφ 

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ μπαταρίασ, χειρόφρενου, χαμθλισ πίεςθσ ελαίου κινθτιρα 

 Όργανα πιζςεωσ αζρα πεδιςεωσ 

 Ψθφιακό Ράδιο/CD mp3 

 Αιςκθτιρεσ παρκαρίςματοσ και κάμερα οπιςκοπορείασ 

 Νυχνίεσ κατάςταςθσ κυρϊν 

 Ρευματοδότθσ 12 V 

 φςτθμα πυρανίχνευςθσ 

 Πρόςκετο ςφςτθμα κζρμανςθσ με ανεξάρτθτθ κερμαντικι ςυςκευι    

 Μάμερα πίςω πόρτασ 

 Μάμερα οπιςκοπορείασ 

 

Επιπλζον το όχθμα κα διακζτει: 

Οριακζσ τιμζσ οργάνων κακϊσ και επιλογζσ από τον οδθγό κα γίνονται επίςθσ αντιλθπτζσ ςτον οδθγό με 

τθν χριςθ φωτεινϊν ενδείξεων ςτο ταμπλό. Οι παραπάνω ενδείξεισ κα υπενκυμίηουν ςτον οδθγό κάποια 

επιλογι του ι κα του ςυνιςτοφν τθν προςοχι ςε κάποια βλάβθ. τθν περίπτωςθ βλάβθσ κα λειτουργεί και 

ο βομβθτισ. 

 

19. Επιπλζον εξοπλιςμόσ 

Επιπλζον το όχθμα κα διακζτει: 

 Δφο εξωτερικοί κερμαινόμενοι, θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι κακρζπτεσ, κακρζπτθ ράμπασ 

 Εςωτερικό κακρζπτθ  

 Προβολείσ ομίχλθσ 

τθν παράδοςθ κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε τα παρακάτω παρελκόμενα: 

 

 Πλιρθ εφεδρικό τροχό με ελαςτικό επίςωτρο, τοποκετθμζνο ςε ευχερι κζςθ. 

 ειρά ςυνικων εργαλείων. 

 Πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Μ.Ο.Μ. που να ιςχφει κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του. 

 Σρίγωνο βλαβϊν προβλεπόμενο από τον Μ.Ο.Μ. 

 Φωςφορίηον γιλζκο 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 50 

 Σα απαραίτθτα ζντυπα ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και καλισ λειτουργίασ του οχιματοσ ςε δφο ςειρζσ 

ςτα Ελλθνικά και τα Αγγλικά και τα βιβλία ανταλλακτικϊν. 

 Radio CD με MP3 Player και θχθτικι και μεγαφωνικι εγκατάςταςθ ςτο κάλαμο επιβατϊν. 

 Φορθτι λυχνία (μπαλαντζηα) 12 volt μετά μικροφ καλωδίου 

 

20. Εγγφηςη 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (εργοςταςιακι εγγφθςθ) που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δφο(2) ζτθ ι 

200.000 χιλιόμετρα (ό,τι επζλκει πρϊτο), κα αφορά τα μθχανικά μζρθ, το πλαίςιο, τον κινθτιρα και τθν 

υπερκαταςκευι.  

Εγγυιςεισ για αντιδιαβρωτικι προςταςία τουλάχιςτον 5 ζτθ, όπωσ και για τθν φκορά του χρϊματοσ 

κρίνονται απαραίτθτεσ. 

 

21.Τεχνική υποςτήριξη 

Εξαςφάλιςθ προμικειασ ανταλλακτικϊν, τουλάχιςτον για δζκα (10) χρόνια και ςε διάςτθμα πζντε (5) 

θμερϊν από τθν ηιτθςι τουσ. SERVICE - υντιρθςθ - Εκπαίδευςθ, Σεχνικι υποςτιριξθ του προμθκευτι 

μετά τθν πϊλθςθ (εξειδικευμζνο προςωπικό, τρόποσ και τόποσ αντιμετϊπιςθσ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν 

κλπ.) Άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ. Όλα τα τεχνικά ςτοιχεία και εικόνεσ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα ι επίςθμα μεταφραςμζνα (τα prospectus γίνονται αποδεκτά και ςτθν γλϊςςα προζλευςθσ). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ ςυντηρήςεισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα του καταςκευαςτή, 

για τα 2 χρόνια, από την παράδοςη του οχήματοσ ςτον φορζα. Στην τιμή προςφοράσ θα 

ςυμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω ζξοδα ςυντήρηςησ (εργαςίεσ-αναλϊςιμα (φίλτρα, λιπαντικά κλπ)).  

Εκτιμϊμενα διανυθζντα χιλιόμετρα ανά ζτοσ 120.000 χλμ. 

 

22.Χρόνοσ παράδοςησ 

Διλωςθ του προμθκευτι για τον χρόνο παράδοςθσ, που δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από 180 

θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

23. Ραραλαβή 

Θ Επιτροπι παραλαβισ διατθρεί κάκε δικαίωμα να κρίνει τυχόν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ 

παροφςασ προδιαγραφισ ωσ ουςιϊδεισ ι επουςιϊδεισ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον 

Ο.4412/2016  να προχωριςει ςτθν απόρριψθ ι μθ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ. ε κάκε τεχνικι προςφορά 

επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να προςδιορίηονται τα ακόλουκα ςτοιχεία, με τα οποία και κα 

ςυμπλθρωκεί αντιςτοίχωσ το ακόλουκο ερωτθματολόγιο. 
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24. Ερωτηματολόγιο 

Ακολουθεί ςχετικόσ πίνακασ 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

2.1 ΡΟΟΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Ξεταφορά  τουλάχιςτον 39 ατόμων + ενόσ οδθγοφ+ ενόσ ςυνοδθγοφ .Θα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του φορζα από και προσ τον 
ΧΤΣΑ Ξαυροράχθσ. 

ΟΑΙ 

    

2.2 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
Οδικό δίκτυο, κυρίωσ αςτικό (αςφάλτινο) που ςυνδζει το ςθμείο εκκίνθςθσ το 
λεωφορείου με τον ςτακμό ΧΤΣΑ Ξαυροράχθσ. 

ΟΑΙ 

    

3. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1 ΡΕΙΓΑΦΗ 

1. Σο υπό προμικεια Νεωφορείο κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ και ςχεδίαςθσ και αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνο το 
ίδιο ζτοσ ι μεταγενζςτερο από το ζτοσ διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ. 

ΟΑΙ 

    

2. Σο Νεωφορείο κα είναι καταςκευαςμζνο με επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ που ιςχφουν ςτθν ΕΕ και διεκνϊσ, από αναγνωριςμζνο οίκο του 
εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, αποδεδειγμζνα εξειδικευμζνο ς’ αυτι τθν κατθγορία των 
οχθμάτων. 

ΟΑΙ 

    

3. Όλα τα μζρθ του οχιματοσ πρζπει να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και ικανά να 
μεταφζρουν το φορτίο τουσ με αςφάλεια και τθ μζγιςτθ ευελιξία και ευςτάκεια, 
κάτω από δυςχερείσ εδαφολογικζσ και καιρικζσ ςυνκικεσ. Σο κζντρο βάρουσ του 
Νεωφορείου κα βρίςκεται ςτο χαμθλότερο δυνατό ςθμείο κάτω από όλεσ τισ 
ςυνκικεσ φορτίου. 

ΟΑΙ 

    

4. Θ εν γζνει καταςκευι του Νεωφορείου κακϊσ και θ καταςκευι του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (κάλαμοσ επιβατϊν, air-condition, κ.α.) κα γίνει από 
εργοςτάςια με πολυετι πείρα ςε εν λόγω καταςκευζσ που αποδεδειγμζνα παρζχουν 
τθ δυνατότθτα παροχισ άμεςθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθν Ελλάδα. 

ΟΑΙ 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.1 Ρλαίςιο – Αμάξωμα 
1. Σο πλαίςιο κα είναι ειδικά καταςκευαςμζνο για τθν προοριηόμενθ χριςθ του, κα 
αποτελείται από χαλφβδινεσ διαμικεισ δοκοφσ ι ελάςματα με μορφι δοκϊν, με 
εγκάρςιεσ δοκοφσ, ικανζσ να δζχονται τισ προβλεπόμενεσ καταπονιςεισ με 
ικανοποιθτικό περικϊριο αςφάλειασ και κα ζχει πλιρθ αντιςκωριακι προςταςία. Θα 
είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο και αρκετά ευζλικτο, για τθν εκτζλεςθ του ςκοποφ 
που προορίηεται. Θα δηλωθοφν τα φορτία αντοχήσ των αξόνων, τεκμηριωμζνα από 
ζγγραφα και πιςτοποιητικά. 
2. Το αμάξωμα κα είναι ενιςχυμζνθσ καταςκευισ, κα εδράηεται επί του κυρίωσ 
πλαιςίου ι κα είναι αυτοφερόμενο, κα είναι κλειςτοφ τφπου, ενιαίο, ενιςχυμζνθσ 
καταςκευισ (κα πλθροφνται τα προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία για τθν αςφάλεια 
ζναντι ανατροπισ του Νεωφ.) και κα διακζτει καλι μόνωςθ ζναντι του κορφβου και 
τθσ κερμότθτασ και πλιρθ ςτεγανότθτα. 

ΟΑΙ 

    

3.2.2 Διατάξεισ Ζλξησ – υμοφλκηςησ 
Σο Νεωφορείο κα φζρει κατάλλθλεσ διατάξεισ ζλξθσ και ρυμοφλκθςθσ. 

ΟΑΙ 
    

3.2.3 Κινητήρασ 
1. Ο πετρελαιοκινθτιρασ (Diesel) κα είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, 
τετρακφλινδροσ ι εξακφλινδροσ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ, με υπερπλθρωτι 
(Turbocharger) ι υπερςυμπιεςτι τελευταίασ γενιάσ (Compressor), με επικυμθτι 
ενδιάμεςθ ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ (Intercooler). Θα διακζτει ςφγχρονο ςφςτθμα 
τροφοδοςίασ καυςίμων με άμεςθ ζγχυςθ, όπωσ αντλία πετρελαίου τφπου κοινοφ 
αυλοφ (Common rail) ελεγχόμενθ με θλεκτρονικό μικροεπεξεργαςτι. Θ κζςθ του κα 
είναι κατάλλθλθ ϊςτε να επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτα αναλϊςιμα – 
εξαρτιματα (φίλτρα, ιμάντεσ κλπ) τθσ ςυνικουσ ςυντιρθςθσ του. 
2. Απαιτοφμενθ ιςχφσ κα είναι τουλάχιςτον 330 ΘΡ (κακαρι ςτον ςφόνδυλο κατά DIN 
ι CEE). 
3. Ο κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι τουλάχιςτον 7.500 cc (κυβικά εκατοςτά). 
4. Οι ανωτζρω επιδόςεισ κα επιτυγχάνονται χωρίσ ενδείξεισ υπερκζρμανςθσ ι κακισ 
απόδοςθσ – λειτουργίασ του κινθτιρα. 
5. Θα φζρει αυτόματο ςφςτθμα υποβοθκιςεωσ εκκινιςεωσ ςε χαμθλζσ 
κερμοκραςίεσ. 
6. Θα πρζπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεισ για τον ζλεγχο τθσ 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του κινθτιρα. 

ΟΑΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.4 Σφςτημα Ψφξησ Κινητήρα 
Σο υγροφ τφπου ςφςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα κα ζχει ανεμιςτιρα εκκινοφμενο 
μζςω κερμοςτάτθ, κα διακζτει ςφςτθμα εξαναγκαςμζνθσ κυκλοφορίασ ψυκτικοφ 
υγροφ και πρόςκετο δοχείο αναπλιρωςθσ. Σο ςφςτθμα ψφξθσ πρζπει να 
εξαςφαλίηει ςυνεχι λειτουργία του κινθτιρα χωρίσ υπερκζρμανςθ ςε κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ ζωσ 48°C. 

ΟΑΙ 

    

3.2.5 Σφςτημα Εξαγωγήσ Καυςαερίων 
1. Οα ςυμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον ΜΟΜ και τθν ΕΕ ωσ προσ τον κόρυβο, 
τον περιοριςμό των εκπεμπόμενων καυςαερίων και τθ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ. 
Απαιτείται θ κάλυψθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (Εuro VI) κατά τθν θμερομθνία 
κατάκεςθσ των προςφορϊν ι θ εκάςτοτε τελευταία ιςχφουςα νομοκεςία. 
2. Σο ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων κα είναι καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ 
ποιότθτασ και ανκεκτικά ςτθν οξείδωςθ. Θα περιλαμβάνει ςιγαςτιρα για τθ μείωςθ 
του κορφβου του κινθτιρα και κα φζρει ανάλογα προςτατευτικά καλφμματα για 
αποφυγι ηθμιϊν που μπορεί να προκφψουν, όταν το Νεωφορείου κινείται ςε 
ανϊμαλο οδόςτρωμα. 
3. Επίςθσ ο ςωλινασ εξαγωγισ καυςαερίων πρζπει να είναι ςε τζτοια κζςθ ϊςτε να 
αποφεφγεται θ τυχαία είςοδοσ καυςαερίων ςτο κάλαμο επιβατϊν, ςε όλεσ τισ 
ςυνκικεσ οδιγθςθσ, εργαςίασ και ςτάκμευςθσ. 

ΟΑΙ 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.6 Σφςτημα Μετάδοςησ Κίνηςησ 
Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα είναι κατάλλθλο για αυτι τθν κατθγορία των 
Νεωφορείων και κα παρζχει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ ιςχφοσ του κινθτιρα, 
ϊςτε να καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ του Νεωφορείου. 
3.2.6.1 Συμπλζκτησ 
Ο ςυμπλζκτθσ κα είναι μθχανικόσ, ξθράσ εμπλοκισ, ι τφπου υγροφ πολφδιςκου 
ανάλογθσ διαμζτρου, με υδραυλικό ςφςτθμα μετάδοςθσ/ υποβοικθςθσ ι 
πεπιεςμζνου αζρα, ϊςτε να επιτυγχάνει τθν ομαλι εμπλοκι κάκε ταχφτθτασ και τθν 
ανάπτυξθ ικανοποιθτικισ ιςχφοσ από τον κινθτιρα προκειμζνου να είναι δυνατι θ 
εκκίνθςθ του Νεωφορείου και θ εν ςυνεχεία πορεία του. 
3.2.6.2 Κιβϊτιο Ταχυτήτων 
1. Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό αυτοματοποιθμζνο με ταχφτθτεσ 
εµπροςκοπορείασ και οπιςκοπορείασ.. 
2. Θ ικανότθτα ανάβαςθσ (αναρριχθτικότθτα) με πλιρεσ φορτίο, ςε ονομαςτικζσ 
ςτροφζσ κινθτιρα (μζγιςτθ ροπι) με τθν 1θ ταχφτθτα, κα πρζπει να είναι για 
οδόςτρωμα κλίςθσ τουλάχιςτον 15%. 
3.2.6.3 Διαφορικά – Άξονεσ 
1. το Νεωφορείο οι άξονεσ κα είναι ο εμπρόςκιοσ διευκυντιριοσ και ο οπίςκιοσ 
κινθτιριοσ 
2. Σο διαφορικό κα είναι κατάλλθλο για τον υποβιβαςμό των ςτροφϊν που φτάνουν 
ςτουσ τροχοφσ, τθ διαφοροποίθςθ του αρικμοφ ςτροφϊν των τροχϊν του ίδιου 
άξονα και για κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ.   

3. Σο βιμα του διαφορικοφ κα είναι κατάλλθλο ϊςτε το Νεωφορείο με πλιρεσ 
φορτίο να μπορεί να κινείται ικανοποιθτικά ακόμα και ςε οδοςτρϊματα με τθν 
προαναφερκείςα κλίςθ ανάβαςθσ και κα αποδεικνφεται με βάςθ αντίςτοιχα 
διαγράμματα του καταςκευαςτι                                                                                                                                                                                    

ΟΑΙ 

  

  

  

   

3.2.7 Σφςτημα Διεφθυνςησ 
1. Σο ςφςτθμα διεφκυνςθσ κα είναι κατάλλθλο για τθν αςφαλι διεφκυνςθ του 
Νεωφορείου ςτα προαναφερκζντα οδικά δίκτυα, για εφκολθ πρόςβαςι του ςε 
χϊρουσ ςτάκμευςθσ και με τον μικρότερο δυνατό κφκλο ςτροφισ. 
2. Σο ςφςτθμα κα είναι υδραυλικισ ι θλεκτρικισ ι θλεκτροχδραυλικισ 
υποβοικθςθσ με δυνατότθτα μθχανικισ λειτουργίασ, ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
του υδραυλικοφ, να παραμζνει δυνατι θ διεφκυνςθ και ο οδθγικόσ ζλεγχοσ του 
Νεωφορείου από τον οδθγό. 
3. Θ κζςθ του τιμονιοφ κα είναι ςτθν αριςτερι πλευρά του καλάμου οδιγθςθσ και 
κα είναι ρυκμιηόμενο κακϋ φψοσ. 

4. φςτθμα υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςτθν ανθφόρα (Hill Start Assist) 

ΟΑΙ 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.8 Σφςτημα Ρζδηςησ 
Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι κατάλλθλο για τθν αςφαλι πζδθςθ του Νεωφορείου 
υπό πλιρεσ φορτίο, κα ςυμφωνεί με τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ και κα είναι ωσ 
κατωτζρω: 
1. Τδραυλικό ςφςτθμα διπλοφ κυκλϊματοσ για τον εμπρόςκιο και οπίςκιο άξονα με 
αυτόματθ κατανομι φορτίου πζδθςθσ, εξαρτϊμενθ από τθ φόρτιςθ. 
2. Διςκόφρενα εμπρόσ και πίςω, με υποβοικθςθ ςζρβο, με επενζργεια ςε όλουσ 
τουσ τροχοφσ, με αιςκθτιρα και με ζνδειξθ φκοράσ. 
3. Θα διακζτει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ τροχϊν (ΑBS) το οποίο κα ελζγχει 
διαρκϊσ τθν μθ εμπλοκι των τροχϊν ςε όλο το φάςμα λειτουργίασ – ταχυτιτων του 
Νεωφορείου, ενϊ πρζπει να διακζτει και ςφςτθμα θλεκτρονικισ κατανομισ δφναμθσ 
πζδθςθσ (EBD ι αντίςτοιχο). Τποχρεωτικι είναι και θ φπαρξθ ςυςτιματοσ ευςτάκειασ 
(ΕSP ι αντίςτοιχο) και ςυςτιματοσ αντιολίςκθςθσ κινθτιριων τροχϊν (ΑSR θ 
αντίςτοιχο). 
4. Ξθχανικό ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάκμευςθσ (χειρόφρενο), με επενζργεια ςτουσ 
οπίςκιουσ τροχοφσ, ςτα διςκόφρενα. 
5. Ενςωματωμζνοσ υδραυλικόσ επιβραδυντισ (Retarder) ι πρόςκετο ςφςτθμα 
πζδθςθσ μζςω του κινθτιρα (βαλβιδόφρενο)   

ΟΑΙ 

    

3.2.9 Σφςτημα Ανάρτηςησ 
1. Σο ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα εξαςφαλίηει άνεςθ, αςφάλεια κατά τθν κίνθςθ του 
Νεωφορείου και να μθν μεταφζρονται κραδαςμοί, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ 
απαιτιςεισ ςε δυςμενείσ καταςτάςεισ κίνθςισ του με πλιρεσ φορτίο. 
2. Σο εμπρόςκιο ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα είναι κατά προτίμθςθ με αερόφουςκεσ και 
ρυκμιηόμενα αμορτιςζρ. 
3. Σο οπίςκιο ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα είναι κατά προτίμθςθ με αερόφουςκεσ και 
ρυκμιηόμενα αμορτιςζρ.  
4. Αποςβεςτιρεσ (Ammortiseur) υδραυλικοφσ τθλεςκοπικοφ τφπου, διπλισ ενζργειασ 
ςε όλουσ τουσ τροχοφσ. 

ΟΑΙ 

    

3.2.10 Τροχοί – Ελαςτικά 
1. Οι τροχοί -  ηάντεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από χάλυβα, πρεςαριςτοί, ιςχυρισ 
καταςκευισ και ςχεδιαςτικά ικανοί για τθν ικανοποιθτικι και αςφαλι κίνθςθ του 
Νεωφορείου, όλοι των ίδιων διαςτάςεων. 
2. Σο Νεωφορείο κα φζρει μονοφσ τροχοφσ ςτον εμπρόςκιο άξονα και διπλοφσ ςτον 
οπίςκιο άξονα, κακϊσ και ζναν (1) πλιρθ εφεδρικό τροχό, τοποκετθμζνο ςε ςτακερι 
κατάλλθλθ κζςθ, με ελαςτικό ίδιων διαςτάςεων και χαρακτθριςτικϊν με τα 
υπόλοιπα. 
3. Οι τροχοί κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοι για καταςτάςεισ χριςθσ του Νεωφ. για 
αςφάλτινο οδικό δίκτυο, με μεγάλα περικϊρια αςφαλείασ.                                                                                                                                                                    
4. Σα ελαςτικά (επίςωτρα) κα είναι χωρίσ αεροκάλαμο (Tubeless), ακτινικοφ τφπου 
Radial, κατάλλθλα για τα δεδομζνα κίνθςθσ του Νεωφορείου (βάροσ, ταχφτθτα, 
ζδαφοσ κ.α.) ενϊ κα είναι ιδιαίτερα αςφαλι ςε κίνθςθ ςε ολιςκθρό αλλά και ςε 
βρεγμζνο αςφάλτινο δίκτυο. 
5. Σα ελαςτικά, κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα και πρόςφατθσ καταςκευισ (όχι 
μεγαλφτερθσ του ενόσ ζτουσ από τθν παραλαβι του Νεωφορείου). 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.11 Θάλαμοσ Οδήγηςησ – Επιβατϊν 
1. Ο κάλαμοσ κα είναι κλειςτοφ τφπου, μεταλλικόσ, βραχείασ καταςκευισ, 
προωκθμζνθσ οδιγθςθσ και προδιαγραφϊν αςφαλείασ ζναντι ςυγκροφςεων 
ςφμφωνα με τθ Οομοκεςία τθσ ΕΕ. 
2. Θα εξαςφαλίηεται θ προβλεπόμενθ θχθτικι και κερμικι μόνωςθ εντόσ του 
καλάμου ςφμφωνα με τθν EEC 70/157 τθσ ΕΕ, ι τθν εκάςτοτε τελευταία ιςχφουςα 
νομοκεςία. 
3. Ο κάλαμοσ κα φζρει 2 κφρεσ  (εμπρόσ-πίςω) για τθν πρόςβαςθ των επιβατϊν ςτθν 
δεξιά πλευρά του οχιματοσ, με θλεκτρικό ι θλεκτροπνευματικό ςφςτθμα ανοίγματοσ 
(με αντίςτοιχθ δυνατότθτα μθχανικισ ανοίξεωσ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ των ανωτζρω 
ςυςτθμάτων). Θα παρζχει απόλυτθ υδατοςτεγανότθτα με ανάλογα ελαςτικά 
παρεμβφςματα υψθλισ ποιότθτασ, που κα επιβεβαιωκεί και με αντίςτοιχο 
λειτουργικό ζλεγχο. 
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5. Σο αλεξινεμο κα είναι από κρφςταλλο αςφαλείασ (triplex) και τα πλευρικά 
παράκυρα (securit). Σο αλεξινεμο ειδικότερα κα είναι πάχουσ 5mm τουλάχιςτον και 
κα υπάρχει ςφςτθμα παροχισ νεροφ με θλεκτρικι αντλία και ακροφφςια και με τουσ 
αντίςτοιχουσ υαλοκακαριςτιρεσ. 
6. Σα πλευρικά παράκυρα κα είναι ςτακερά ΞΘ ανοιγόμενα, λόγω φπαρξθσ 
κλιματιςτικοφ αλλά και για λόγουσ αςφαλείασ.  
7. Επίςθσ κα είναι εκ καταςκευισ αντιθλιακά, ςκιαςμζνα (κοφρα μαφρα), με αρμοφσ 
καλυμμζνουσ είτε από λάςτιχο υψθλισ ποιότθτασ που εξαςφαλίηει απόλυτθ 
υδατοςτεγανότθτα, κα είναι εξολοκλιρου κολλθτά. 
8. Ζνα τουλάχιςτον από τα παράκυρα ανά πλευρά του Νεωφ. κα λειτουργοφν και ωσ 
ζξοδοι κινδφνου και κα υπάρχει αντίςτοιχθ ειδικι ςιμανςθ με ανάλογο ςφυρί 
κραφςθσ κρυςτάλλων. Ωσ ζξοδο κινδφνου κα μπορεί να λειτουργιςει και θ πόρτα 
ςτθν πίςω πλευρά του οχιματοσ. Γενικά θ καταςκευι και θ τοποκζτθςθ των 
παρακφρων ςτο αμάξωμα κα είναι τζτοια ϊςτε να κακίςτανται εντελϊσ ακόρυβα 
ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ κραδαςμϊν του αμαξϊματοσ. Σα παράκυρα κα φζρουν 
εςωτερικά αντθλιακά παραπετάςματα. 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

9. Σο δάπεδο κα είναι υπενδεδυμζνο με μονωτικό υλικό, υψθλισ ποιότθτασ, 
ανκεκτικό και ςτζρεα τοποκετθμζνο. 
10. Σο κάκιςμα του ςυνοδθγοφ κα είναι ανατομικό και κα διακζτει ηϊνθ αςφαλείασ 
τριϊν ςθμείων εγκεκριμζνου τφπου και ςτθρίγματα κεφαλισ. 
11. Ο θάλαμοσ ςτον χϊρο οδήγηςησ θα είναι εφοδιαςμζνοσ με: 
11.1. Μακρζπτεσ εξωτερικοφσ δεξιά και αριςτερά οι οποίοι να είναι διπλοί. Οι 
εξωτερικοί κακρζπτεσ κα ρυκμίηονται εςωτερικά και κα είναι κερμαινόμενοι. 
Εςωτερικό κακρζπτθ ςτθ κζςθ του οδθγοφ με τον οποίο ο οδθγόσ μπορεί να 
εποπτεφει όλον τον εςωτερικό χϊρο του Νεωφορείου. 
11.2. Ανατομικό κάκιςμα οδθγοφ, ρυκμιηόμενο (φψοσ - εμπρόσ - πίςω –κλίςθ 
πλάτθσ), για άνετθ προςαρμογι κατά τθν οδιγθςθ. Επίςθσ κα διακζτει ηϊνθ 
αςφαλείασ τριϊν ςθμείων εγκεκριμζνου τφπου και ςτιριγμα κεφαλισ. 
11.3. κιάδια ανεμοκϊρακα και κικεσ μικροαντικειμζνων ςτισ πόρτεσ. 
11.4. Θα υπάρχει ψθφιακό ςτερεοφωνικό ςυγκρότθμα «ράδιο-CD/Mp3», 
ικανοποιθτικισ ιςχφοσ και ακουςτικισ ικανότθτασ από όλουσ τουσ επιβάτεσ και κα 
περιλαμβάνει ικανό αρικμό θχείων (τουλάχιςτον τζςςερα (4)), κατανεμθμζνο 
κατάλλθλα ςε όλο το κάλαμο επιβατϊν. Επιπλζον κα υπάρχει διάταξθ μικροφϊνου 
ςυνδεμζνου με τα θχεία προκειμζνου για τθν επικοινωνία του οδθγοφ με τουσ 
επιβάτεσ. 
12. Επίςησ θα διαθζτει: 
12.1. Σο ςφςτθμα κζρμανςθσ του καλάμου επιβατϊν κα επιτυγχάνεται με ςυςκευζσ 
κζρμανςθσ (καλοριφζρ) κατάλλθλθσ απόδοςθσ που κα λειτουργοφν με το ψυκτικό 

υγρό του κινθτιρα.  Πρόςκετο ςφςτθμα κζρμανςθσ με ανεξάρτθτθ κερμαντικι 
ςυςκευι. 
12.2. φςτθμα αεριςμοφ τουλάχιςτον 3 ταχυτιτων μζςω φίλτρου, χειριηόμενο από 
τον οδθγό.  
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12.3. Θα υπάρχει ςφςτθμα κλιματιςμοφ (air condition) όπωσ περιγράφεται ςτθν 
παράγραφο 3.2.13 που ακολουκεί παρακάτω.  
12.4. Μόρνα προβλεπόμενθσ ιςχφοσ και κορφβου. 
13. Θα υπάρχουν πίνακεσ οργάνων με όλα τα απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ 
παρακολοφκθςθσ καλισ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του, 
κατάλλθλου φωτιςμοφ, με εργονομικι διευκζτθςθ ςτο κάλαμο οδιγθςθσ. Θα 
υπάρχουν τουλάχιςτον τα κατωτζρω όργανα: 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

13.1. Ψθφιακόσ ταχογράφοσ ςφμφωνα με τον Μ.Ο.Μ.. 
13.2. τροφόμετρο κινθτιρα 
13.3. Δείκτθσ αποκζματοσ τθσ δεξαμενισ καυςίμου 
13.4. Όργανο κερμοκραςίασ ςυςτιματοσ ψφξθσ κινθτιρα 
13.5. Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ φανϊν πορείασ 
13.6. Ενδεικτικι λυχνία φπαρξθσ ανοικτισ πόρτασ 
13.7. Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ προβολζων 
13.8. Εμπλοκζασ ςυςτιματοσ αναςτολισ διαφοριςμοφ τροχϊν, εφόςον αυτό 
υπάρχει 
13.9. Εμπλοκζασ βοθκθτικισ πζδθσ (χειρόφρενου) 
13.10. Ενδεικτικι λυχνία φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν 
13.11. Ενδεικτικι λυχνία φπαρξθσ χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ κινθτιρα 
13.12. Ενδεικτικι λυχνία φπαρξθσ χαμθλισ ςτάκμθσ υγροφ φρζνων 
13.13. Διακόπτθσ εκκινθτι (μίηασ) κινθτιρα 
13.14. Διακόπτθσ και ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ Α/C 
13.15. Διακόπτεσ λειτουργίασ ςυςτθμάτων εξαεριςμοφ και κζρμανςθσ 
13.16. Διακόπτθσ φωτιςμοφ καλάμου οδιγθςθσ 

ΟΑΙ 

    

3.2.12 Καθίςματα Επιβατϊν                                                                                                                                                                                              
Σα κακίςματα των επιβατϊν να είναι τοποκετθμζνα δεξιά και αριςτερά, με 
διάδρομο μεταξφ τουσ, ϊςτε οι επιβάτεσ να ζχουν μζτωπο προσ τθ φορά κίνθςθσ. Θ 
απόςταςθ μεταξφ δφο διαδοχικϊν ςειρϊν κακιςμάτων και θ καταςκευι τουσ πρζπει 
να εξαςφαλίηουν άνεςθ ςτουσ επιβάτεσ. Όλα τα κακίςματα επιβατϊν να φζρουν 
ηϊνεσ αςφαλείασ τουλάχιςτον δφο ςθμείων. Ο προμθκευτισ να κατακζςει 
ςχεδιάγραμμα κζςεων (κάτοψθ) με τισ αποςτάςεισ μεταξφ των κακιςμάτων και τισ 
διαςτάςεισ αυτϊν.  
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.13 Κλιματιςτική μονάδα (Air Condition) 
1. Σο Νεωφορείο κα περιλαμβάνει κλιματιςτικι μονάδα εξυπθρζτθςθσ οδθγοφ και 
επιβατϊν, θ οποία κα περιγραφεί αναλυτικά ςτθν προςφορά που κα παρζχει όλα 
τα ςτοιχεία για τθ διαπίςτωςθ τθσ απόδοςθσ (prospectus κλπ με περιγραφι τθσ 
κζςθσ των βαςικϊν μερϊν και των εξαρτθμάτων, ψυκτικό και θλεκτρικό διάγραμμα 
τθσ εγκατάςταςθσ, διαγράμματα ιςχφοσ - ςτροφϊν και ψυκτικισ απόδοςθσ – 
ςτροφϊν του ςυμπιεςτι κλπ).                                                                                                                                            
2. Θ κλιματιςτικι μονάδα κα τοποκετθκεί ςε κατάλλθλθ κζςθ ϊςτε να μθν 
διαφοροποιεί κατά το δυνατόν τθν αρχικι αεροδυναμικι του οχιματοσ, ενϊ 
παράλλθλα κα διευκολφνει τισ περιοδικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςισ τθσ (Service, 
κακαριςμόσ κ.ά.). Είναι επικυμθτι θ ΜΗ τροποποίθςθ ι αποκοπι τθσ οροφισ του 
Νεωφορείου για τθν προςαρμογι τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ.                                                                                                                                          
3 Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν κατάλλθλθ ςτιριξθ του ςυμπιεςτι για 
τθν λειτουργία του χωρίσ κραδαςμοφσ και ςτθν τοποκζτθςι του, ϊςτε το ςφνολο 
εγκατάςταςθσ – λειτουργίασ και υλικϊν να διαςφαλίηεται από τον οίκο καταςκευισ 
και να μθν παρεμποδίηονται οι εργαςίεσ service του οχιματοσ. 
4 Ειδικά θ βάςθ ςτιριξθσ του ςυμπιεςτι και θ τροχαλία μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ κα 
είναι κατάλλθλεσ για τον τφπο του οχιματοσ, πράγμα που κα προκφπτει από 
ςχετικι βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ του οχιματοσ, που κα εμπεριζχεται ςτθν 
προςφορά. 
5. Σο κλιματιςτικό μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω ζντυπα ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα: 
5.1 Πλιρθ πίνακα εξαρτθμάτων (parts list) για κάκε είδοσ και τφπο εξαρτιματοσ. 
5.2 Αναλυτικό εγχειρίδιο οδθγιϊν: 1.  υντιρθςθσ κατά προτίμθςθ ςτα Ελλθνικά ι 
ςτα Αγγλικά και 2.  επιςκευισ για τουσ μθχανιςμοφσ, εξαρτιματα και παρελκόμενα 
για το Α/C. 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.14 Ηλεκτρικό Σφςτημα 
1. Θ τάςθ του θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ κα είναι 12V ι 24V και τα υποςυγκροτιματα 
/ εξαρτιματά του κα είναι μονωμζνα και προςτατευμζνα από τθ κζρμανςθ, το 
περιβάλλον και το ανϊμαλο οδόςτρωμα. 
2. Θα φζρει κατάλλθλο/ουσ ςυςςωρευτι/εσ των 12V και με επαρκι χωρθτικότθτα. 
Ο/οι ςυςςωρευτισ/εσ κα είναι εναλλακτικά διαχειριηόμενοσ/οι με φςτθμα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςςωρευτϊν ςφμφωνα με τον Ο.2939 (ΦΕΜ 
179Α /06.08.01), με κατάκεςθ αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ. Ο/οι ςυςςωρευτισ/ζσ 
κα είναι κλειςτοφ τφπου, άνευ ςυντιρθςθσ (Maintenance Free Battery), με 
αντιπαραςιτικι διάταξθ, τοποκετθμζνοσ/οι ςε αςφαλι και κατάλλθλθ υποδοχι, με 
ικανοποιθτικό εξαεριςμό, κακϊσ και ςε προςιτι κζςθ για εφκολο ζλεγχο – 
ςυντιρθςθ. 
3. Αυτόματο ιςχυρό θχθτικό και φωτεινό ςιμα οπιςκοπορείασ. 
4. Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτιςμό που προβλζπεται από τον ΚΟΚ και περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον: 
4.1. Δυο (2) προβολείσ ιωδίου ι καλφτερθσ τεχνολογίασ, με ρυκμιηόμενο φψοσ 
δζςμθσ.                                                                                                                                                                    
4.2. Σουλάχιςτον ζνα (1) φωσ οπιςκοπορείασ και τουλάχιςτον ζνα (1) φωσ ομίχλθσ 
πίςω. 
4.3. Βοθκθτικά φϊτα κζςεωσ και όγκων. 
4.4. Φϊτα ζνδειξθσ κατεφκυνςθσ (φλασ). 
4.5. Φϊτα Stop και Tail lights. 
5. το εςωτερικό του Νεωφορείου κα υπάρχουν επαρκι φωτιςτικά ςϊματα για τον 
φωτιςμό του χϊρου επιβατϊν, χειριηόμενα και από τον οδθγό. Θ κζςθ των 
ςωμάτων κα εξαρτθκεί από τθν εςωτερικι διαμόρφωςθ του οχιματοσ. Επίςθσ κα 
εξαςφαλίηεται ο επαρκισ φωτιςμόσ του πίνακα οργάνων κατά τθν νφκτα 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

3.2.15 Βάροσ – Διαςτάςεισ Λεωφορείου 
1. Σο μζγιςτο επιτρεπόμενο μικτό βάροσ να είναι ανάλογο ϊςτε να καλφπτει τισ 
απαιτιςεισ για τθν ικανοποιθτικι και αςφαλι μεταφορά των τουλάχιςτον 39 
επιβατϊν (75Kgr ανά επιβατθ κατά μ.ο.), του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ (75Kgr ανά 
άτομο κατά μ.ο.), των τυχϊν χειραποςκευϊν τουσ (8 kgr ανά επιβάτθ) . 
2. Οι διαςτάςεισ και τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία του λεωφορείου πρζπει να είναι 
ανάλογα ϊςτε αυτό να ανταποκρίνεται ςτο ςκοπό που προορίηεται. Παρακάτω 
αναφζρονται οι διαςτάςεισ: 

Θα ζχει ολικό μικοσ περίπου 10,00 m και το ολικό πλάτοσ κα είναι 
τουλάχιςτον 2,50m. 
Σο μεταξόνιο κα είναι περίπου 4,50 m. 
Σο εςωτερικό φψοσ του κα είναι περίπου 2,00m. 

ΟΑΙ 

    

3.2.16 Χρωματιςμόσ 
1. Σο υπό προμικεια λεωφορείου πριν βαφεί κα κακαριςκεί, κα απολιπανκεί και κα 
αςταρωκεί εςωτερικά – εξωτερικά, ϊςτε να υποςτεί κατάλλθλθ αντιδιαβρωτικι 
επεξεργαςία. 
2. Θ αντιδιαβρωτικι προςταςία (κατεργαςία – χρϊςθ) κα πρζπει να γίνεται με 
ανάλογθ διαδικαςία και υλικά τζτοια που να παρζχουν μακροχρόνια προςταςία από 
τθ διάβρωςθ. 
3. Θα είναι ςτιλπνοφ, μεταλλικοφ, χρϊματοσ εργοςταςιακισ εφαρμογισ κατ’ επιλογι 
του φορζα ςφμφωνα με το χρωματολόγιο του καταςκευαςτι. 

ΟΑΙ 

    

3.2.17 Ραρελκόμενα 
Σο λεωφορείο  κα είναι εφοδιαςμζνο με τα παρακάτω παρελκόμενα: 
1. Μιβϊτιο που κα περιζχει πζραν των όςων απαιτοφνται από τον ΜΟΜ και τα 
παρακάτω 
1.1. Ζνα (1) υδραυλικό ανυψωτιρα (γρφλο), κατάλλθλο για τθν αντικατάςταςθ 
τροχοφ. 
1.2. Ζνα (1) τρίγωνο. 
1.3. φινεσ αναςτολισ κφλιςθσ (τάκουσ). 
1.4 Δφο (2) πυροςβεςτιρεσ 6 Kgr. Οι πυροςβεςτιρεσ κα καλφπτουν το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΟ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Συποποίθςθσ (CEN). 
1.5 Μουτί φαρμακείου, με ανάλογθ προβλεπόμενθ από τον ΜΟΜ για τθν κατθγορία 
του λεωφορείου, πλιρθ ςυλλογι παροχισ Α’ Βοθκειϊν. 
1.6  Ζνα (1) Φωςφορίηον γιλζκο 

ΟΑΙ 
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3.3 ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

1. τισ προςφορζσ κα αναφερκοφν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
λεωφορείου, κα κατατεκοφν τα αναγκαία ςχζδια, ενθμερωτικά φυλλάδια (Prospectus) 
και οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα προβλεπόμενα από 
τθν Υ.Α. 21504 /1771/4/26-06-92 (ΦΕΚ.408β) "Ρερί καθοριςμοφ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τφπων Λεωφορείων" 

ΟΑΙ 

    

2. Αντίςτοιχα κα κατατεκοφν και λεπτομερι ςχζδια – prospectus με αναλυτικζσ 
διαςτάςεισ (οχιματοσ, πλαιςίου, καλάμου, κλπ), αναλυτικι περιγραφι (ποιοτικι και 
ποςοτικι) του είδουσ και πλικουσ του εξοπλιςμοφ και κάκε άλλο ςτοιχείο που είναι 
απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ του ςυνόλου, ϊςτε να προκφπτει ότι πλθροφνται οι 
απαιτιςεισ ςτο ςφνολό τουσ, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ για ελλιπι ι 
αςαφι ςτοιχεία. Ειδικότερα για τον κινθτιρα κα δοκοφν πλιρθ οικονομοτεχνικά 
ςτοιχεία λειτουργίασ, απόδοςθσ για ανάλογθ αξιολόγθςθ και κα βεβαιϊνεται ςτθν 
προςφορά θ ευχερισ προςβαςιμότθτα του κινθτιρα για εκτζλεςθ εργαςιϊν 
ςυντιρθςισ του. 

ΟΑΙ 

    

3.4 ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ 

3.4.1. Άδεια Κυκλοφορίασ και Ρινακίδεσ Κυκλοφορίασ Λεωφορείου. 
Σο λεωφορείο κα ςυνοδεφεται κατά τθν παράδοςι του από τθν Άδεια Μυκλοφορίασ 
του, τισ πινακίδεσ του κακϊσ και όλα τα ζγγραφα που κα χρειαςτοφν για τθν 
διαδικαςία ταξινόμθςισ του. Ενδεικτικά αναφζρονται: 
• Σεχνικι Ζκκεςθ για τα κακίςματα και τισ ηϊνεσ αςφαλείασ 
• Φφλλα Δοκιμϊν (Test Reports) 
• Βεβαίωςθσ Ιςοδυναμίασ του υςτιματοσ υγκράτθςθσ 
• Πιςτοποιθτικά που τυχόν ζχουν εκδοκεί με ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ 
Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ υποχρεοφται επί ποινή αποκλειςμοφ να δθλϊςει (με Τ.Δ. 
του Ο.1599/1986) ότι το λεωφορείο κατά τθν παράδοςθ του κα ςυνοδεφεται από όλα 
τα παραπάνω. 

ΟΑΙ 
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3.5 ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο καταςκευαςτισ του λεωφορείου πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ζνα 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001/2008 ι αντίςτοιχο, για τον 
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι του λεωφορείου, παρζχοντασ αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό. 

ΟΑΙ 

    

2. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προμθκευτισ πρζπει επίςθσ να διακζτει ανάλογο 
πιςτοποιθτικό ISO 9001/2008 ι αντίςτοιχο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ παροχι των 
επιμζρουσ αντικειμζνων τθσ προμικειασ που αφοροφν ςτθν εμπορία, ςτισ 
εγγυιςεισ και ςτθν τεχνικι υποςτιριξθ. 

ΟΑΙ 

    

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ 

4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 
Ο προμθκευτισ κα αναλάβει και κα δεςμευκεί για τθ δωρεάν εκτζλεςθ των 
απαιτοφμενων εργαςιϊν προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και δωρεάν 
διάκεςθσ ανταλλακτικϊν-ελαιολιπαντικϊν που απαιτοφνται ςτθν 
προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ για τα δφο (2) πρϊτα χρόνια ςτα εξουςιοδοτθμζνα 
ςυνεργεία του. Για το ςκοπό αυτό κα υποβάλλει και κατάλογο των αντίςτοιχων 
εργαςιϊν και ανταλλακτικϊν. 

 

ΟΑΙ 

    

4.1.1 Χρόνοσ Ραράδοςησ 
Ο χρόνοσ παράδοςθσ του λεωφορείου ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ κα είναι 
180 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

ΟΑΙ 
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4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

4.2.1 Εγγυήςεισ 
1. Ο προμθκευτισ, ςτθν προςφορά του κα εγγυθκεί τθν ομαλι – ανεμπόδιςτθ 
λειτουργία του λεωφορείου ςυμπεριλαμβανομζνου του κινθτιρα του, κακϊσ και τθν 
ςυντιρθςι του, για τα πρϊτα δφο (2) χρόνια τουλάχιςτον, ςε κανονικζσ ςυνκικεσ 
χριςθσ και ςυντιρθςθσ. Ματά το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ 
Τπθρεςίασ κα αντικακιςτά ι κα επιςκευάηει εξαρτιματα ι και ολόκλθρο το 
λεωφορείο, για βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από εςφαλμζνο χειριςμό .                                                                                    
2. Οι αιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ προσ τον προμθκευτι για ςυντιρθςθ – επιςκευζσ του 
λεωφορείου, κα απαντϊνται με ταυτόχρονθ διάκεςθ χρονοδιαγράμματοσ 
ολοκλιρωςθσ εργαςιϊν, ςε πζντε (5) θμζρεσ το αργότερο.                                                                                                                           
3. Θα εγγυθκεί για το χρϊμα και για αντιςκωριακι προςταςία για πζντε (5) χρόνια 
τουλάχιςτον.                                                                                                                                   
4. Ο προμθκευτισ κα αναφζρει ςτθν προςφορά του το δίκτυο που διακζτει 
πανελλαδικά εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων και αποκθκϊν ανταλλακτικϊν, το οποίο 
κα καλφπτει κατ’ ελάχιςτον τθσ υπθρεςίεσ τθσ εγγφθςθσ και τθσ προγραμματιςμζνθσ 
ςυντιρθςθσ των πρϊτων δφο (2) ετϊν. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ ςυντηρήςεισ, ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα του καταςκευαςτή, για τα 2 χρόνια, ανεξαρτήτου χιλιομζτρων, 
από την παράδοςη του οχήματοσ ςτον φορζα. Στην τιμή προςφοράσ θα 
ςυμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω ζξοδα ςυντήρηςησ (εργαςίεσ-
αναλϊςιμα (φίλτρα, λιπαντικά κλπ)).  Εκτιμϊμενα διανυθζντα χιλιόμετρα 
ανά ζτοσ 120.000 χλμ. 
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4.2.2 Βιβλιογραφία 
Ξία πλιρθσ ςειρά τθσ Βιβλιογραφίασ ςτθν Αγγλικι ι κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κα κατατεκεί με τθν προςφορά για τθν αξιολόγθςι τθσ ωσ προσ τθν 
πλθρότθτα και καταλλθλότθτά τθσ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ. Αναλυτικά θ 
Βιβλιογραφία κα περιλαμβάνει: 
1. Σεχνικό Εγχειρίδιο χριςθσ – λειτουργίασ του Νεωφορείου. 
2. Εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν. 
3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικϊν. 

ΟΑΙ 

    

4.2.3 Εκπαίδευςη 
Ο προμθκευτισ πρζπει χωρίσ ζξοδα τθσ Τπθρεςίασ, να παράςχει εκπαίδευςθ, ςτο  
προςωπικό του φορζα, που κα καλφπτει το χειριςμό και τθν λειτουργία του 
λεωφορείου. 

ΟΑΙ 
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ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΡΟ ΣΩΡΙΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
39 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΙΜΕΝΩΝ. 
 
Θ αξιολόγθςθ των προςφερομζνων ειδϊν , κα γίνει ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, 
θ οποία κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. τθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τησ καλφτερησ αναλογίασ τιμήσ-
ποιότητασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ. 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΗΣ (υντελεςτισ βαρφτθτασ 
ομάδασ 70%) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
Συντελεςτήσ 
βαρφτητασ 

(%) 
ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

Μαινοφριο, αμεταχείριςτο και τυποποιθμζνο 
υπεραςτικό λεωφορείο μεταφοράσ 
προςωπικοφ τουλάχιςτον  39  κζςεων 
κακθμζνων. 
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Ξθχανικό κιβϊτιο ταχυτιτων.   

Μινθτιρασ υδρόψυκτοσ τετράχρονοσ 
πετρελαίου (Diesel) προδιαγραφήσ EURO 6   

φςτθμα ανάρτθςθσ ,Άξονεσ, Ελαςτικά.   

φςτθμα διεφκυνςθσ 

Αξιολογείται θ φπαρξθ ςυςτιματοσ 
υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςτθν 
ανθφόρα (Hill Start Assist)  

Τδραυλικό ςφςτθμα πζδθςθσ (Φρζνα) 

Για πρόςκετα θλεκτρονικά 
ςυςτιματα (πχ EBD, ASR,AAS). 
Ενςωματωμζνοσ υδραυλικόσ 
επιβραδυντισ (Retarder). 

Φωτιςμόσ οχιματοσ ςφμφωνα με τον ΜΟΜ, με 
υποχρεωτικι φπαρξθ προβολζων ομίχλθσ.   

Πλαίςιο -  Αμάξωμα  8 
Αξιολογείται θ άνεςθ των 
κακιςμάτων (μεγαλφτερεσ 
αποςτάςεισ- διαςτάςεισ) 

Μινθτιρασ Οχιματοσ 30 
Αξιολογείται θ ιςχφσ του κινθτιρα 
(18), θ μικρότερθ κατανάλωςθ (7) και 
θ μεγαλφτερθ αυτονομία (5) 

Προςκόμιςθσ οχιματοσ - υμπεράςματα 
επίδειξθσ - Φάκελοσ προςφοράσ 

4 
  

Αξιοπιςτία 2 Μρίνεται ωσ προσ τθν αξιοπιςτία. 

Δυνατότθτα υντιρθςθσ. 4 
Μρίνεται ωσ προσ τθν υπερκάλυψθ 
χρόνου παροχισ ςυντιρθςθσ (service) 
και τθν υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά 
μζςω αντιπροςϊπων. 

Ξονάδα Μλιματιςμοφ 8 Αξιολογείται θ ιςχφσ-απόδοςθ 
τθσ μονάδασ ψφξθσ-κζρμανςθσ 

Παρελκόμενα 4 Αξιολογείται θ υπερκάλυψθ των 
απαιτοφμενων. 
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ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (υντελεςτισ βαρφτθτασ ομάδασ 30%) 

Εγγυιςεισ 15 Αξιολογείται αναλογικά θ εγγφθςθ 
πλζον των δφο (2) ετϊν ι 120.000 Km. 

Βαφι λεωφορείου εγγφηςη 
αντιδιαβρωτικήσ προςταςίασ 

7 
Αξιολογείται αναλογικά θ πλζον 
των πζντε (5) ετϊν εγγφθςθ χρϊματοσ 
και αντιδιαβρωτικι προςταςία. 

Σεχνικά Εγχειρίδια 2 Αξιολογείται θ πλθρότθτα και  
ευκολία χριςθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςθσ 
6 

Αξιολογείται ο μικρότεροσ χρόνοσ 
παράδοςθσ. 

 ISO 9001 για τθν ςυντιρθςθ του οχιματοσ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΩΝ                              100 

 
 
Σα κακοριςμζνα ςτοιχεία αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ, κατατάςςονται ςε 
δφο (2) ομάδεσ, ιτοι: 

(1) Ομάδα 1θ: Ομάδα τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ποιότθτασ και απόδοςθσ. 

(2) Ομάδα 2θ: Ομάδα τεχνικισ υποςτιριξθσ και κάλυψθσ 

Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Ομάδων 1 και 2 ορίηονται ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό 70 και 30, αντίςτοιχα. 

Επίςθσ, για κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ των Ομάδων ορίηεται επί μζρουσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ και το 

άκροιςμά τουσ, για κάκε Ομάδα, ιςοφται με τον κακοριςκζντα ςυντελεςτι βαρφτθτασ τθσ Ομάδασ. 

Θ βακμολογία των επιμζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βαθμοί για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βαθμοφσ όταν 

υπερκαλφπτεται θ τεχνικι προδιαγραφι.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων όλων των ομάδων.  

Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα ανωτζρω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ . 

Ωσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι αυτι που χαρακτθρίηεται από τθ 

χαμηλότερη Ανηγμζνη Τιμή. Θ Ανηγμζνη Τιμή είναι ο λόγοσ τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ προςφοράσ (ςε 

Ευρϊ, χωρίσ το ΦΠΑ) προσ τθ ςυνολικι τθσ βακμολογία. Δθλαδι θ Ανηγμζνη Τιμή ορίηεται ωσ κάτωκι: 

 

 

                         Συνολική Αξία Οικονομικήσ Ρροςφοράσ (€) 

Ανηγμζνη Τιμή = ---------------------------------------------------------------- 

                      Συνολική Βαθμολογία Ρροςφοράσ   
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ΣΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ. 

4.1   ΡΛΑΙΣΙΟ. 

 

4.1.1  ΓΕΝΙΚΑ. 

 

Θα είναι τελείωσ καινοφργιο, προωκθμζνθσ οδιγθςθσ, τελευταίου τφπου και καταςκευισ από τα πλζον 

εξελιγμζνα τεχνολογικά, με μεγάλθ κυκλοφορία και άριςτθ φιμθ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, μικτοφ 

βάρουσ 19 ton τουλάχιςτον. Οα δοκεί το ωφζλιμο φορτίο του οχιματοσ ςε ςυμπιεςμζνα απορρίμματα. Ωσ 

ωφζλιμο φορτίο κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο βάροσ 

αφαίρεςθ του ιδίου νεκροφ βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ καμπίνα οδιγθςθσ, το προςωπικό τριϊν 

ατόμων (οδθγόσ και δυο εργάτεσ), το βάροσ του καυςίμου, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, 

και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του οχιματοσ, κακϊσ και το βάροσ τθσ κενισ από απορρίμματα 

υπερκαταςκευισ (με τουσ μθχανιςμοφσ τθσ, το ςφςτθμα ανφψωςθσ κάδων κλπ.). Σο ολικό μικτό βάροσ 

κακϊσ και το ωφζλιμο φορτίο κα προκφπτουν από τουσ επίςθμουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν 

οίκων, όπωσ και το  ίδιο βάροσ του πλαιςίου με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ 

με τον μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων, από όμοιο κατάλογο ι υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι τθσ. Σο 

πλαίςιο κα είναι βαριάσ και ενιςχυμζνθσ καταςκευισ με διπλοφσ τουσ πίςω τροχοφσ και ιςχυρό ςφςτθμα 

ανάρτθςθσ. Θα πρζπει να φζρει άγκιςτρο (πείρο ζλξθσ) ςτο μπροςτινό τμιμα. Σο φψοσ του (άνω μζροσ 

των διαμθκϊν δοκϊν) πρζπει να είναι το ελάχιςτο δυνατό και επιπλζον κατά το δυνατόν ςτακερό κατά τθ 

φόρτωςθ του οχιματοσ. Σο μεταξόνιο επικυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για τθν πολφ καλι 

ευελιξία του οχιματοσ. Σουλάχιςτον κατά το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ δεν πρζπει να 

παρουςιάςει οποιοδιποτε ριγμα ι ςτρζβλωςθ, ακόμθ και για υπερφόρτιςθ κατά 20 %. Διαφορετικά ο 

προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει το πλαίςιο. 

 

4.1.2  ΚΙΝΗΤΗΑΣ. 

 

Ο κινθτιρασ κα είναι DIESEL, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ, ιςχφοσ τουλάχιςτον 300 HP και κυβιςμοφ 

τουλάχιςτον 6500 cc. Θα είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. για τισ εκπομπζσ 

καυςαερίων που κα ιςχφουν τθν θμερομθνία παράδοςθσ του οχιματοσ, δθλαδι ΕURO VI, ανάλογα. Σο 

επίπεδο κορφβου πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν οδθγία 92/97 EC. Θ εξαγωγι των καυςαερίων κα 

γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα. 

 

4.1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. 

 

Σο όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αυτοματοποιθμζνο μθχανικό κιβϊτιο. Ο ςυμπλζκτθσ κα είναι 

τφπου ξθροφ δίςκου. Σο διαφορικό κα επενεργεί ςτον οπίςκιο άξονα και κα είναι αναλόγου καταςκευισ 

ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία με το κιβϊτιο ταχυτιτων, το όχθμα να μπορεί να κινθκεί με πλιρεσ φορτίο ςε 

δρόμο με κλίςθ τουλάχιςτον 15% και κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ. Οα διακζτει ςφςτθμα 

υποβοικθςθσ ςε ανθφόρα (Hill Start Assist). Οα δοκεί πλιρθσ περιγραφι του ςυςτιματοσ. 
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4.1.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΔΗΣΗΣ. 

 

Σο ςφςτθμα πζδθςθσ πρζπει να είναι διπλοφ κυκλϊματοσ, με αζρα, δφο ανεξαρτιτων κυκλωμάτων, 

ςφμφωνα με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ (οδθγία 91/422 EC ι όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε με τθν 

οδθγία 98/12 τθσ ΕΟΜ). Θα διακζτει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ τροχϊν (ABS). Θα βακμολογθκεί 

επιπλζον θ φπαρξθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (electronic stability system-ESP) 

του οχιματοσ. Θα υπάρχουν διςκόφρενα ςε όλουσ τουσ τροχοφσ. Θ ρφκμιςθ των φρζνων κα γίνεται 

αυτόματα, ανάλογα με τθ φκορά των υλικϊν τριβισ. Σο χειρόφρενο πρζπει να είναι ικανό να αςφαλίηει το 

όχθμα υπό πλιρεσ φορτίο ακόμα και ςε κλίςθ 10 %, με ςβθςτό τον κινθτιρα και χωρίσ ταχφτθτα. ε 

περίπτωςθ βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ αζρα), το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Θα υπάρχει 

δευτερεφον ςφςτθμα πζδθςθσ. Σο όχθμα κα φζρει κλάπε. 

Οα δοκεί πλιρθσ περιγραφι του ςυςτιματοσ πεδιςεωσ. 

 

4.1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. 

 

Σο ςφςτθμα διεφκυνςθσ πρζπει να είναι υδραυλικό ι τουλάχιςτον υδραυλικισ υποβοικθςθσ και 

ςφμφωνο με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ (οδθγία 92/62 EC). Θα βακμολογθκεί επιπλζον θ φπαρξθ 

θλεκτρονικοφ δείκτθ για τον ζλεγχο τθσ ςτάκμθσ των υγρϊν του ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ, ο οποίοσ κα 

βρίςκεται ςτον πίνακα οργάνων. Σο τιμόνι πρζπει να είναι ρυκμιηόμενο κατά φψοσ και εμπρόσ – πίςω ςε 

ςχζςθ με τον οδθγό. Θα δοκοφν όλα τα ςτοιχεία και οι ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ 

πρζπει να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. 

 

4.1.6 ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ. 

 

Σο όχθμα κα φζρει δφο (2) άξονεσ. Οα δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και θ ικανότθτα φόρτιςθσ των 

αξόνων, αναρτιςεων και ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν οδθγία 92/62 EC). Θ ικανότθτα φόρτιςθσ των 

παραπάνω πρζπει να υπερκαλφπτει τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ του οχιματοσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςισ 

του.  

Οι αναρτιςεισ κα είναι παραβολικά ελάςματα και αμορτιςζρ. 

Σο όχθμα πρζπει να φζρει τροχοφσ με ελαςτικά επίςωτρα θμιτρακτερωτά, κατάλλθλα για τθν κίνθςι του 

εντόσ και εκτόσ δρόμων. Οα δοκεί ο τφποσ και οι διαςτάςεισ τουσ. 

Θα διακζτει ςφςτθμα ASR ςτον κινθτιριο άξονα, ϊςτε να αποτρζπεται θ διαφορά ςτροφϊν ςτουσ τροχοφσ 

λόγω μειωμζνθσ πρόςφυςθσ. Πρζπει να υπάρχει ζνασ (1) πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, ςε κατάλλθλθ βάςθ 

ςτιριξθσ πάνω ςτο όχθμα και κατάλλθλοσ μθχανιςμόσ που να κακιςτά δυνατι τθν αφαίρεςθ του ι τθν 

επανατοποκζτθςι του από ζνα άτομο. Θ κζςθ του εφεδρικοφ τροχοφ δεν πρζπει να επθρεάηει τισ 

απαιτιςεισ διαςτάςεων του οχιματοσ. 

 

4.1.7 ΚΑΜΡΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. 

 

Θ καμπίνα του οδθγοφ πρζπει να είναι πλιρωσ προωκθμζνθσ οδιγθςθσ, ανακλινόμενου τφπου, και να 

φζρει τθ ςυνικθ μόνωςθ ζναντι κορφβου, ςκόνθσ και καιρικϊν ςυνκθκϊν. Θ ανάκλθςθ τθσ πρζπει να 

γίνεται υδραυλικά. Είναι επικυμθτό να αναφερκοφν οι ικανότθτεσ – δυνατότθτεσ και τα τυχόν τεςτ 

αντοχισ τθσ καμπίνασ. Πρζπει να διακζτει ςφςτθμα κλιματιςμοφ (air condition) εργοςταςιακισ 
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τοποκζτθςθσ κακϊσ και ςφςτθμα κζρμανςθσ και αεριςμοφ. Πρζπει να παρζχει τθν μεγαλφτερθ δυνατι 

ορατότθτα για αςφαλι οδιγθςθ, να φζρει ανεμοκϊρακα από γυαλί τφπου LAMINATED (TRIPLEX), 

SECURIT ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, θ διαφάνεια του οποίου πρζπει να είναι άριςτθ και να μθν 

προκαλεί παραμόρφωςθ των αντικειμζνων προσ οποιαδιποτε διεφκυνςθ και να υπάρχει εξωτερικό 

αλεξιλιο. Γενικά πρζπει να φζρει κρφςταλλα αςφαλείασ ςε όλα τα παράκυρα, εκ των οποίων τα πλευρικά 

να ανοίγουν θλεκτρικό μθχανιςμό. Θ καμπίνα κα διακζτει δφο (2) πόρτεσ. Επίςθσ κα διακζτει δφο (2) 

τουλάχιςτον υαλοκακαριςτιρεσ με αντίςτοιχουσ θλεκτρικοφσ πίδακεσ νεροφ, για τον κακαριςμό του 

ανεμοκϊρακα, δφο (2) τουλάχιςτον ρυκμιηόμενα αλεξιλια, πλαςτικό δάπεδο, με ςετ από λαςτιχζνια 

πατάκια, εςωτερικό φωτιςμό. Οι διαςτάςεισ τθσ καμπίνασ και οι κζςεισ ςε αυτιν πρζπει να επιτρζπουν να 

μεταφζρονται άνετα εκτόσ του οδθγοφ δφο (2) ακόμθ κακιμενα άτομα. Σο κάκιςμα του οδθγοφ πρζπει να 

είναι άνετο, ανατομικό, ρυκμιηόμενο αεροκάκιςμα, ενϊ των ςυνοδθγϊν άνετο, ανατομικό, ξεχωριςτό για 

τον κακζναν ι μονοκόμματο. Θ καμπίνα πρζπει να φζρει ακόμθ διπλοφσ εργονομικοφσ κακρζπτεσ. Σο 

ταμπλό του οχιματοσ πρζπει να ζχει όλα τα απαραίτθτα όργανα ελζγχου, τισ φωτεινζσ ενδείξεισ και τα 

χειριςτιρια για τθν αςφαλι παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν, των βλαβϊν και τθσ κίνθςθσ του οχιματοσ, 

ακόμθ δε ςτερεοφωνικό/ράδιο/CD, ψθφιακό ταχογράφο, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ. 

το πίςω μζροσ τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι τοποκετθμζνθ ζγχρωμθ κάμερα (CCTV) για τθν 

παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν από τον κάλαμο οδιγθςθσ, μζςω οκόνθσ.  

 

 

4.1.8 ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

 

Σο όχθμα πρζπει να φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με  τον  Μ.Ο.Μ. (φϊτα, 

προβολείσ, αναλάμποντα (φλασ), θχθτικζσ ςυςκευζσ, ςφςτθμα βομβθτι κατά τθν οπιςκοπορεία του 

οχιματοσ, θχθτικό ςφςτθμα επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό, φάρουσ τφπου LED κλπ.) και εκτόσ 

από τα βαςικά (που προβλζπει ο Μ.Ο.Μ.) εγκατάςταςθ φωτιςμοφ για νυχτερινι εργαςία. 

Σο όχθμα κα είναι εξοπλιςμζνο με: 

 Αντικλεπτικό ςφςτθμα (immobilizer). 

 Μεντρικό γενικό διακόπτθ ρεφματοσ, ο οποίοσ κα αποκόπτει πλιρωσ τθν μπαταρία ςε περίπτωςθ 

που χρειάηεται να γίνει επζμβαςθ με θλεκτροςυγκόλλθςθ ι για μακροχρόνια αποκικευςθ του 

οχιματοσ. 

 Προβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ 

 

4.2 ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 

 

Θ υπερκαταςκευι κα είναι κατάλλθλου τφπου, όπωσ προδιαγράφεται ςτθ ςυνζχεια, και κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθ μθχανικι (με κάδουσ) ι χειρωνακτικι (με τα χζρια) αποκομιδι και μεταφορά 

απορριμμάτων. Θα είναι εξ ολοκλιρου μεταλλικι και οπίςκιασ φόρτωςθσ. 

Όλεσ οι ςυγκολλιςεισ τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ ςε ολόκλθρο το 

μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν, ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και καλι εμφάνιςθ. Θ δε ςτιριξθ 

τθσ επικάλυψθσ κα γίνεται με κοχλίεσ με περικόχλιο και γκρόβερ, όπου δεν υπάρχει ςυγκόλλθςθ. Σο υλικό 

καταςκευισ του κυρίωσ ςϊματοσ κα είναι χαλυβδοζλαςμα αντιτριβικοφ τφπου, εξαιρετικισ ποιότθτασ και 

υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και τθ διάβρωςθ. Ειδικότερα για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ 

πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα μθχανικζσ καταπονιςεισ (να προςδιοριςκοφν ςυγκεκριμζνα, π.χ. οπίςκια 
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πόρτα, χοάνθ φόρτωςθσ κλπ.), ο χρθςιμοποιοφμενοσ χάλυβασ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου HARDOX 450 ι 

ανκεκτικότεροσ. Σα πλευρικά τοιχϊματα κα είναι κυρτά, χωρίσ κάκετεσ ενιςχφςεισ, πάχουσ τουλάχιςτον 

τριϊν  ( 3,0 ) mm. Σο δάπεδο κα ζχει πάχοσ τουλάχιςτον τζςςερα ( 4,0 ) mm. Σα υγρά των απορριμμάτων 

κα ςυγκεντρϊνονται ςε ςθμείο που να επιτρζπει τον εφκολο κακαριςμό και τθν απολφμανςθ. Θ εκροι 

των υγρϊν πρζπει να είναι απολφτωσ εξαςφαλιςμζνθ με ελαςτικό παρζμβυςμα, με πλιρθ ( 100% ) 

ςτεγανότθτα, ειδικά κατά τθν κίνθςθ του οχιματοσ. Θ υπερκαταςκευι του οχιματοσ ςυλλογισ 

απορριμμάτων κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ απαιτιςεισ υγείασ και αςφάλειασ που ζχει κζςει τόςο θ 

ελλθνικι νομοκεςία όςο και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΠΔ 57/2010-ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2006/42/ΕΜ) – 

ςήμανςη CE. Θα είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΟ 1501. Σο εργοςτάςιο καταςκευισ κα 

εφαρμόηει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001. 

 

4.2.1 ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ. 

 

Θ υπερκαταςκευι πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τθ φόρτωςθ ςυςκευαςμζνων απορριμμάτων (ςε 

πλαςτικοφσ ςάκουσ, χαρτοκιβϊτια, ξυλοκιβϊτια), και απορριμμάτων τα οποία κα φορτϊνονται με το 

φτυάρι, και επομζνωσ είναι δυνατό να περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα φδατοσ, άμμου ι άλλων οργανικϊν 

και ανόργανων υλικϊν. το πίςω μζροσ τθσ υπερκαταςκευισ και αρκρωτά επί του κυρίωσ ςϊματοσ πρζπει 

να βρίςκεται θ οπίςκια πόρτα. Ματόπιν υδραυλικισ ανφψωςισ τθσ με ηεφγοσ υδραυλικϊν κυλίνδρων, 

πρζπει να επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ των απορριμμάτων. Θ λεκάνθ εναπόκεςθσ των απορριμμάτων πρζπει 

να βρίςκεται ςτο χαμθλότερο εςωτερικά, χϊρο τθσ οπίςκιασ πόρτασ. Σο υλικό καταςκευισ τθσ κα είναι 

ενδεικτικοφ τφπου HARDOX 450 ι άλλου παρόμοιου, πάχουσ τουλάχιςτον 4 mm. τον χϊρο αυτόν κα 

πρζπει να εκφορτϊνονται τα απορρίμματα των κάδων ι όςων ςυλλζγονται με τα χζρια. Σο χείλοσ 

φόρτωςθσ είναι θ εξωτερικι ακμι τθσ λεκάνθσ εναπόκεςθσ των απορριμμάτων.  Θ χωρθτικότθτα του 

κυρίωσ ςϊματοσ, δθλαδι ο όγκοσ που καταλαμβάνουν τα ςυμπιεςμζνα απορρίμματα εντόσ του κυρίωσ 

ςϊματοσ, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 16,00 m3. 

Σο αποδεκτό φψοσ φόρτωςθσ πρζπει να μετρθκεί από το χείλοσ φόρτωςθσ προσ το επίπεδο όπου ςτζκεται 

ο χειριςτισ του οχιματοσ. θμειϊνεται ότι το όχθμα πρζπει να είναι κενό από απορρίμματα. Σο φψοσ 

φόρτωςθσ για χειρωνακτικι αποκομιδι κα κυμαίνεται μεταξφ των 1000 mm και 1400 mm. Για τθ 

μθχανικι αποκομιδι κα πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ των 1600 και 1700 mm. Εντόσ τθσ κιβωτάμαξασ και 

ςε όλο το μικοσ αυτισ κα κινείται θ μεταλλικι πλάκα εκφόρτωςθσ των απορριμμάτων. Ζνασ ιςχυρόσ 

υδραυλικόσ κφλινδροσ, με ζνα βάκτρο, κα πρζπει να μετακινεί τθ μεταλλικι αυτι πλάκα. Επικυμθτό είναι 

θ πλάκα αυτι, με τθν ανάλογθ χριςθ τθσ, να ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ ςχζςθσ ςυμπίεςθσ. Θ 

προαναφερόμενθ πλάκα κα πρζπει να χρθςιμεφει για τθν εκφόρτωςθ των απορριμμάτων μετά το 

υδραυλικό άνοιγμα τθσ οπίςκιασ πόρτασ, με κατάλλθλο και αςφαλι χειριςμό. Θ πλάκα εκφόρτωςθσ 

πρζπει να είναι ιςχυρισ καταςκευισ με ιδιαίτερεσ ενιςχφςεισ. Θ υπερκαταςκευι κα είναι εξοπλιςμζνθ με 

πλιρθ υδραυλικό ανυψωτικό μθχανιςμό για τυποποιθμζνουσ, κατά DIN 30700, 30740 και ΕΟ 840 κάδουσ 

απορριμμάτων, χωρθτικότθτασ από 80,00 ζωσ και 1.300,00 lt. Σο πλαίςιο του μθχανιςμοφ κα είναι 

προςαρμοςμζνο ςτο οπίςκιο μζροσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ και κα προςφζρει τθ δυνατότθτα ανάρτθςθσ 

κάδων και ανατροπισ τουσ προσ εκφόρτωςθ, εντόσ τθσ λεκάνθσ εναπόκεςθσ των απορριμμάτων. 

Θα υπάρχει δυνατότθτα αςφαλοφσ χειριςμοφ, τόςο για χειρωνακτικι ( με τα χζρια ) όςο  και για μθχανικι 

(με κάδουσ) αποκομιδι.  
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4.2.2 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΦΟΤΩΣΗΣ / ΕΚΦΟΤΩΣΗΣ. 

 

Ο κφκλοσ του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ κα είναι: 

 Αυτόματοσ  επαναλαμβανόμενοσ,  που  διακόπτεται  μόνο  από  εντολι  του  χειριςτι  (AUTO). 

 Αυτόματοσ απλόσ, που όταν ολοκλθρϊνεται διακόπτεται αυτόματα ( SINGLE ) και 

επαναλαμβάνεται κατόπιν εντολισ του χειριςτι. 

 Χειροκίνθτοσ, όπου θ λειτουργία ςυμπίεςθσ ελζγχεται με μεμονωμζνεσ κινιςεισ από τον χειριςτι, 

με μοχλοφσ ι κομβία, που ενεργοποιοφνται μόνο κατόπιν εφαρμογισ πίεςθσ και όςο αυτι διαρκεί. 

Όταν δεν εφαρμόηεται πίεςθ ςε μοχλό ι κομβίο, επικρατεί θ νεκρά κατάςταςθ, καμία κίνθςθ δεν 

πραγματοποιείται ( ΞΑΟ ). 

Ξε κατάλλθλο και εργονομικά τοποκετθμζνο διακόπτθ επιλογισ με λαβι, κα δίνεται ςτον χειριςτι θ 

δυνατότθτα επιλογισ του κφκλου λειτουργίασ του μθχανιςμοφ, όπωσ αυτόσ περιγράφθκε ςτισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ. Θα υπάρχει δυνατότθτα εκφόρτωςθσ των ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων με 

τθν ακόλουκθ διαδικαςία: Θα επιτρζπεται ςτον χειριςτι θ εκφόρτωςθ των απορριμμάτων με τθν 

αντίςτροφθ κίνθςθ τθσ πλάκασ εκφόρτωςθσ, τόςο με χριςθ κομβίων από τθ κζςθ του οδθγοφ όςο και με 

τθ χριςθ μοχλϊν, που κα είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν υπερκαταςκευι. Πρωταρχικά κα πρζπει να 

ανυψϊνεται θ οπίςκια πόρτα με τισ αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ (κομβία και/ι μοχλοί) που περιγράφθκαν 

προθγουμζνωσ. Ο χειριςμόσ απαςφάλιςθσ/ανφψωςθσ κα πρζπει να επιτυγχάνεται με πίεςθ ενόσ μόνο 

κομβίου ι μια κίνθςθ ενόσ μόνο μοχλοφ, που πρϊτα κα απαςφαλίηει και ςτθ ςυνζχεια κα ανυψϊνει. 

Αντίςτροφα, πρϊτα κα καταβιβάηει και μετά κα αςφαλίηει. Θ υπερκαταςκευι κα είναι εξοπλιςμζνθ με 

υδραυλικό ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων απορριμμάτων, χωρθτικότθτασ από 80 ζωσ 1300 lit, 

τοποκετθμζνο ςτο οπίςκιο τμιμα του επί τθσ οπίςκιασ πόρτασ. Ο κφκλοσ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 

ελζγχεται ωσ μεμονωμζνεσ κινιςεισ από τον χειριςτι, με μοχλοφσ ι κομβία, που ενεργοποιοφνται μόνο 

κατόπιν εφαρμογισ πίεςθσ και όςο αυτι διαρκεί. Όταν δεν εφαρμόηεται πίεςθ ςε μοχλό ι κομβίο, 

επικρατεί θ νεκρά κατάςταςθ, καμία κίνθςθ δεν πραγματοποιείται. 

 

4.2.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 

Σο υδραυλικό ςφςτθμα κα παίρνει κίνθςθ από το δυναμολιπτθ (.Τ.Ο) του οχιματοσ μζςω ιςχυρισ ι 

ιςχυρϊν υδραυλικισ/ϊν αντλίασ/ϊν και κα φζρει αυτοματιςμό/εξοπλιςμό ςφμπλεξθσ/αποςφμπλεξθσ των 

αντλιϊν, χωρίσ τθ ςυνεχι καταπόνθςθ του δυναμολιπτθ και του ςυμπλζκτθ του πλαιςίου. Σο υδραυλικό 

ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με βαλβίδα ανακοφφιςθσ για αποφυγι αλόγιςτων 

υπερφορτϊςεων. Όλεσ οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ των υδραυλικϊν κυλίνδρων να είναι 

εξωτερικζσ και ορατζσ για να μποροφν να ελζγχονται και να είναι εφκολθ θ επιςκευι τουσ. Όλεσ οι 

γραμμζσ μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ προσ τον πίνακα ελζγχου λειτουργίασ, τα φϊτα, φλασ, τθν 

θχθτικι επικοινωνία οδθγοφ και προςωπικοφ κακαριότθτασ, τον προβολζα νυχτερινισ εργαςίασ και τουσ 

περιςτρεφόμενουσ φάρουσ, να είναι τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ και αν χρειαςκεί 

αντικατάςταςθ, αυτι να γίνεται χωρίσ να χρειαςκεί να ανοιχκοφν τρφπεσ με οξυγόνο. Εξωτερικά, ςτο 

χαμθλότερο ςθμείο τθσ οπίςκιασ πόρτασ, πρζπει να φζρει δφο (2) ανακλινόμενα - αντιολιςκθτικά ιςχυρά 

ςκαλοπάτια για τθν αςφαλι μεταφορά του προςωπικοφ κακαριότθτασ και δφο (2) χειρολαβζσ 

ςυγκράτθςθσ. το επάνω εξωτερικό μζροσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ και ςτο εμπρόςκιο μζροσ τθσ 

υπερκαταςκευισ να είναι τοποκετθμζνοι, αντίςτοιχα, από ζνασ (1) φάροσ  τφπου LED χρϊματοσ 
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πορτοκαλί ενϊ ςτο επάνω εξωτερικό μζροσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ ζνασ (1) προβολζασ νυκτερινισ εργαςίασ. 

Θ κατανομι των φορτίων ςτουσ άξονεσ του πλαιςίου (κενι υπερκαταςκευι αλλά και με ωφζλιμο φορτίο 

απορριμμάτων) να είναι ςφμφωνθ με τουσ Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ για τθν αςφαλι κυκλοφορία του 

οχιματοσ. 

 

4.2.4  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

 

Θ υπερκαταςκευι κα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζςα και μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα 

περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ απαιτιςεισ καταςκευισ, αςφάλειασ 

και υγείασ που ζχει κζςει θ Ελλθνικι νομοκεςία και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

1 του παρόντοσ άρκρου. Ματά τθν παράδοςθ, θ υπερκαταςκευι κα ςυνοδεφεται από τθ διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ ΕΜ του καταςκευαςτι τθσ και το αντίςτοιχο τεχνικό εγχειρίδιο οδθγιϊν χριςθσ και 

ςυντιρθςθσ. Θα φζρει, τουλάχιςτον, τον ακόλουκο εξοπλιςµό: 

1. Διάταξθ άμεςθσ διακοπισ λειτουργίασ του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ, με δφο κομβία, αριςτερά και 

δεξιά ςτο οπίςκιο πλαϊνό τμιμα τθσ υπερκαταςκευισ - Emergency stop. 

2. Ενεργοποίθςθ τθσ παραπάνω διάταξθσ κα επιφζρει θχθτικό ςιμα εντόσ του καλάμου οδιγθςθσ, 

για τον οδθγό. 

3. Διάταξθ άμεςθσ επζμβαςθσ απεγκλωβιςμοφ αντικειμζνων από το μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, με κομβίο 

επί του πίνακα ελζγχου - Rescue switch . 

4. Θ ενεργοποίθςθ τθσ παραπάνω διάταξθσ κα είναι εφικτι όταν ζχει ενεργοποιθκεί θ διάταξθ 

άμεςθσ διακοπισ. 

5. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ του χείλουσ του ςτομίου φόρτωςθσ, με κατάλλθλο εξοπλιςμό, 

ανάλογα με τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

6. Οι γραμμζσ ανφψωςθσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ και του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ κα είναι 

εξοπλιςμζνεσ με βαλβίδα διακοπισ ροισ, που κα ενεργοποιείται ςε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ 

υδραυλικισ πίεςθσ. 

7. Επίςθσ θ γραμμι καταβίβαςθσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ κα είναι εξοπλιςμζνθ με βαλβίδα ελζγχου 

ροισ, για τθ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ καταβίβαςθσ, ϊςτε ο αντίςτοιχοσ χρόνοσ να μθν υπερβαίνει 

τθν επικυμθτι τιμι των 20 sec. 

8. Εντόσ του καλάμου οδιγθςθσ κα υπάρχουν χειριςτιρια και ενδεικτικζσ λυχνίεσ για τον χειριςμό 

τθσ οπίςκιασ πόρτασ και του μθχανιςμοφ εκφόρτωςθσ. 

9. Επιπρόςκετα κα υπάρχει κατάλλθλθ διάταξθ αποτροπισ πλιρουσ καταβίβαςθσ τθσ οπίςκιασ 

πόρτασ, εφόςον χειρίηεται από το κάλαμο οδιγθςθσ. 

10. Θ οπίςκια πόρτα κα ςταματά περίπου 1,0 m μακριά από τθν περιοχι επαφισ τθσ με το κυρίωσ 

ςϊμα και κα προβλζπεται κατάλλθλθ διάταξθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταβίβαςθσ, με χειριςμό 

κοντά ςτο ςθμείο επαφισ του κυρίωσ ςϊματοσ και τθσ οπίςκιασ πόρτασ. 

11. Θα φζρει κατάλλθλο εξοπλιςμό για τθν αςφαλι ςυγκράτθςθ τθσ οπίςκιασ πόρτασ ςε ανοικτι κζςθ, 

ϊςτε να επιτρζπεται με αςφάλεια θ είςοδοσ εντόσ του κυρίωσ ςϊματοσ ι άλλου ςθμείου, για 

ςυντιρθςθ ι επιςκευι. 

12. Θα φζρει κατάλλθλθ διάταξθ αςφαλείασ για τθν αποτροπι κίνθςθσ του οχιματοσ με ταχφτθτα 

ανϊτερθ των 30 Km/h, εφ’ όςον επί των ςκαλοπατιϊν τθσ οπίςκιασ πόρτασ ςτζκεται άνκρωποσ. 

Παράλλθλα δε κα επιτρζπεται θ πίςω κίνθςθ του οχιματοσ, εφ’ όςον επί των ςκαλοπατιϊν τθσ 

οπίςκιασ πόρτασ ςτζκεται άνκρωποσ. 
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13. Επίςθσ κα φζρει μθχανιςμό χειροκίνθτθσ εκκζνωςθσ. 

14. Θ ςτάκμθ του εκπεμπόμενου κορφβου τθσ υπερκαταςκευισ, ςε λειτουργία, κα είναι ςφμφωνθ με 

τθν οδθγία 2000/14/ΕΜ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 2005/88/ΕΜ, και το ςχετικό πρότυπο ΕΟ 1501 

(85 dB(A)). 

15. Θ υπερκαταςκευι κα διακζτει κατάλλθλο ςφςτθμα εποπτείασ του πίςω μζρουσ τθσ, 

εξαςφαλίηοντασ πλιρθ εικόνα του εκεί ευριςκόμενου προςωπικοφ. Σο ςφςτθμα αυτό κα 

αποτελείται από κάμερα θ οποία κα βρίςκεται ςε ενςφρματθ ηεφξθ με οκόνθ, εντόσ τθσ καμπίνασ 

του οχιματοσ. 

16. Ματά τθν οπιςκοπορεία του οχιματοσ όπωσ και κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει 

θχθτικό ςιμα. 

 

 

4.2.5 ΤΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ. 

 

Θ υπερκαταςκευι κα φζρει πλιρθ υδραυλικό ανυψωτικό μθχανιςμό, ο οποίοσ κα είναι ανεξάρτθτοσ από 

τα υπόλοιπα υδραυλικά ςυςτιματα τθσ υπερκαταςκευισ. Θα είναι κατάλλθλοσ για τθν υποδοχι των 

τυποποιθμζνων κατά DIN 30700, DIN 30740 και ΕΟ 840 κάδων απορριμμάτων, πλαςτικϊν ι μεταλλικϊν, 

με δυνατότθτα ανφψωςθσ μζςω μθχανιςμοφ βραχιόνων και χτζνασ. Ο χειριςμόσ του όλου μθχανιςμοφ κα 

γίνεται από το πίςω μζροσ του οχιματοσ. Ο μθχανιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ 

προλιψεωσ ατυχθμάτων και να φζρει ςφςτθμα αςφαλιςτικϊν βαλβίδων για τθν προςταςία του από 

υπερφόρτιςθ και κακι χριςθ. Θα αποτελείται από: 

 Σο πλαίςιό του. 

 Σο ςφςτθμα ανφψωςθσ. 

 Σον μθχανιςμό παγίδευςθσ (ανοίγματοσ) του καπακιοφ. 

 Σο χειριςτιριο. 

 

 

4.2.6 ΔΙΑΦΟΕΣ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 

 

Δεν πρζπει να υπάρχουν μθχανιςμοί που να προεξζχουν ϊςτε να υπάρχει κίνδυνοσ προξζνθςθσ βλαβϊν 

κατά τθν οπιςκοπορεία, όπωσ δεν πρζπει να υπάρχει και άλλοσ χϊροσ για τθ ςυγκζντρωςθ από το 

προςωπικό κακαριότθτασ πχ. χαρτοκιβωτίων κ.λ.π. Αντίκετα, κα πρζπει να προβλζπονται κζςεισ για τθν 

τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ και ενόσ φτυαριοφ. το οπίςκιο μζροσ θ υπερκαταςκευι πρζπει να φζρει 

ερυκρόλευκεσ ι ερυκρζσ - κίτρινεσ ανακλαςτικζσ λωρίδεσ. Σο αμάξωμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ 

ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ: όνομα, διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ και 

αρικμό ςειράσ. Θ γενικι κατάςταςθ τθσ υπερκαταςκευισ και όλου του εξοπλιςμοφ τθσ κα είναι άριςτθ και 

κα παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, δφο (2) χρόνων τουλάχιςτον, από τθν θμερομθνία παράδοςισ 

τθσ. 

 

4.2.7 ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ. 

 

Όλα τα εξαρτιματα του οχιματοσ (πλαίςιο και υπερκαταςκευι) κα κακαριςτοφν και κα υποςτοφν 

απολίπανςθ πριν τθ βαφι. Θα ακολουκιςει προςεκτικό αςτάρωμα όλων των επιφανειϊν. Θ βαφι πρζπει 
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να γίνει με πιςτόλι, με χρϊμα DUCO, ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ. Σο χρϊμα κα είναι τθσ εκλογισ του 

φορζα από το χρωματολόγιο του καταςκευαςτι, κα ζχει επίςθσ περιμετρικι κίτρινθ λωρίδα δζκα (10) 

εκατοςτϊν. Οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακοριςκοφν από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. Θα υπάρχει το 

λογότυπο του φορζα ςτθν υπερκαταςκευι. 

 

4.2.8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ. 

 

Σο απορριμματοφόρο πρζπει να είναι πλιρωσ ςυναρμολογθμζνο, ζτοιμο να λειτουργιςει ςφμφωνα με 

όλα τα παραπάνω. 

Σο όχθμα κα πρζπει να παραδοκεί με τον εξισ εξοπλιςμό : 

1. ετ εργαλείων για μικροεπιςκευζσ, δθλαδι: 

 Ξία (1) ολόκλθρθ ςειρά κλειδιϊν και ςυνικων εργαλείων (ζνα (1) μπουλονόκλειδο, μία (1) ςειρά 

γερμανικϊν κλειδιϊν, ζνα (1) γαλλικό κλειδί, ζνα ςφυρί, δφο (2) κατςαβίδια, ζνα (1) δοκιμαςτικό 

και μία (1) πζνςα) . 

Σα προςφερόμενα εργαλεία να βρίςκονται ςε κιβϊτια ι ερμάριο ςε κατάλλθλθ κζςθ ςτο όχθμα. 

Θ αξία όλων των ανωτζρω κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφερόμενθ τιμι του οχιματοσ. 

2. 2 Πυροςβεςτιρεσ 6 kgr, ςφμφωνα με τον Μ.Ο.Μ. 

3. Φαρμακείο πλιρεσ ςφμφωνα με τον Μ.Ο.Μ. και γενικά όλο τον πρόςκετο εξοπλιςμό του οχιματοσ 

που προβλζπεται από τον Μ.Ο.Μ. 

4. Φωςφορίηον γιλζκο 

5. Πλιρθ εφεδρικό τροχό (ηάντα και ελαςτικό). 

6. Φϊτα νυχτερινισ εργαςίασ. 

7. Σουλάχιςτον ζναν περιςτρεφόμενο φάρο LED πίςω και ζναν μπροςτά. 

8. Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ (φϊτα stop, πορείασ, φλασ) ςτο πίςω μζροσ τθσ υπερκαταςκευισ και 

ανακλαςτικζσ λωρίδεσ. 

9. Σρίγωνο βλαβϊν. 

10. Αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ. 

11. Ψθφιακό ταχογράφο ςφμφωνα με τον Μ.Ο.Μ.. 

12. Γρφλλο. 

13. Βιβλία οδθγιϊν χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ πλαιςίου και υπερκαταςκευισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 4.2.9  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΥΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΣΦΟΕΣ. 

 

Μάκε προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται, επί ποινή αποκλειςμοφ, από τα κατωτζρω ενδεικτικά 

αναφερόμενα ζντυπα και ςχζδια. 

1. Περιγραφικό κατάλογο του καταςκευαςτι του πλαιςίου. 

2. Περιγραφικό κατάλογο του καταςκευαςτι τθσ υπερκαταςκευισ. 

3. χζδιο με κλίμακα με γραμμζνεσ τισ κφριεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του οχιματοσ. 

4. Σων ειδικϊν για κάκε επί μζρουσ  ςφςτθμα  ςκαριφθμάτων,  ςχεδίων, φωτοαντιγράφων, εντφπων, 

κλπ., που ηθτοφνται ςτισ διάφορεσ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του παρόντοσ. 

5. Πίνακα των εργαλείων του οχιματοσ, που κα παραδοκοφν. 

6. Συχόν θλεκτρονικά  αρχεία (CD) λειτουργίασ του χειριςμοφ του πλιρουσ οχιματοσ. 
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4.2.10  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ & ΣΥΝΔΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΩΛΗΣΗ 

4.2.10.1 ΡΑΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ. 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και τθσ όςο δυνατόν βζλτιςτθσ 

εκμετάλλευςισ του ςτθ διάρκεια του χρόνου, είναι απαραίτθτο να υποςτθρίηεται από τα απαραίτθτα 

ανταλλακτικά και αναλϊςιμα και αυτά να ζχουν δυνατότθτα παράδοςθσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

μετά τθν παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο ελάχιςτοσ χρόνοσ υποςτιριξθσ του εξοπλιςμοφ με πλιρθ γκάμα 

ανταλλακτικϊν από το εργοςτάςιο καταςκευισ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 10 ζτθ, κακϊσ και ο 

μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ των ανταλλακτικϊν αυτϊν ςτθν υπθρεςία μετά από παραγγελία, δεν μπορεί 

να είναι μεγαλφτεροσ από 5 εργάςιμεσ θμζρεσ. θμειϊνεται ότι τα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει να 

δθλϊνονται ςτθν προςφορά, αξιολογοφνται και ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

4.2.10.2 ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ. 

Ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τθν αξιοποίθςθ του εξοπλιςμοφ είναι και θ εξαςφάλιςθ τεχνικισ ςυνδρομισ 

μετά τθν πϊλθςθ και για το λόγο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να αποδείξουν τθ 

δυνατότθτα ςχετικά με τισ υποδομζσ που κα διακζςουν, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ προμικειασ, οι 

οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ των προμθκευόμενων ειδϊν. Οι υποδομζσ αυτζσ 

πρζπει να περιλαμβάνουν ςυνεργείο επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με 

κινθτι μονάδα επιςκευϊν, οργανωμζνθ αποκικθ ανταλλακτικϊν, κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό 

κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο οι ςυμμετζχοντεσ κρίνουν ςκόπιμο ότι τεκμθριϊνει το επίπεδο 

τεχνογνωςίασ και εμπειρίασ τουσ ςτθν υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ των προμθκευόμενων ειδϊν. 

θμειϊνεται ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

4.2.10.3 ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

Σο όχθμα κα διακζτει ζγκριςθ τφπου απορριμματοφόρου και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν 

ταξινόμθςθ, τθν ζκδοςθ άδειασ και πινακίδων κυκλοφορίασ (κρατικϊν). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να παραδϊςει το απορριμματοφόρο ζτοιμο προσ κυκλοφορία, μαηί με άδεια και πινακίδεσ κυκλοφορίασ, 

με ευκφνθ και ζξοδα που τον βαρφνουν και κα τα ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν τιμι προςφοράσ του.  

4.2.10.4 ΡΟΛΗΡΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν ςτθν προςφορά τουσ το πρόγραμμα προλθπτικισ 

(τακτικισ) ςυντιρθςθσ του οχιματοσ ζωσ τα πρϊτα 100.000 χιλιόμετρα ι τα δφο πρϊτα ζτθ λειτουργίασ 

του. Για το πρόγραμμα αυτό κα κατατεκεί αναλυτικόσ κατάλογοσ με όλα τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 

(π.χ. φίλτρα, λιπαντικά κλπ) με περιγραφι τεμαχίου και κωδικό αρικμό, κόςτοσ ανταλλακτικοφ με βάςθ 

τον επίςθμο τιμοκατάλογο, κακϊσ και κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν που είναι απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ 

του κακενόσ προλθπτικοφ service. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ ςυντηρήςεισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα του καταςκευαςτή, 

για τα 2 χρόνια, ή για τα πρϊτα 100.000 χλμ όποιο επζλθει πρϊτο, από την παράδοςη του οχήματοσ 

ςτον φορζα. Στην τιμή προςφοράσ θα ςυμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω ζξοδα ςυντήρηςησ 

(εργαςίεσ-αναλϊςιμα (φίλτρα, λιπαντικά κλπ)). Εκτιμϊμενα διανυθζντα χιλιόμετρα ανά ζτοσ 50.000 

χλμ 
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4.3.  ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ερωτιματα ςτα οποία κα δοκοφν απαντιςεισ, επί ποινή αποκλειςμοφ, από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ: 

 

4.3.1 Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 
 

 

 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ / 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ Α1. ΓΕΝΙΚΑ  

Α1.1 

1.1 .Εργοςταςιακόσ τφποσ και ζτοσ καταςκευισ πλαιςίου. 
1.2 .Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο. 

1.3 .Ωφζλιμο φορτίο. 

1.4 .Ματανομι ολικοφ μικτοφ φορτίου κατά άξονα. υνολικι 

τεχνικι ικανότθτα                φόρτωςθσ. 
1.5 .Σεχνικι ικανότθτα φόρτωςθσ εμπρόςκιου και οπίςκιου 

άξονα. 

ΟΑΙ 

1.6  

Α2. Διαςτάςεισ και ευελιξία οχήματοσ   

Α2.1 
2.1.1 .Ξεταξόνιο. 
2.1.2 .Ξετατρόχιο. 

ΟΑΙ 2.1.3  

Α2.2 

2.1.3 .Ξζγιςτο πλάτοσ. 
2.1.4 .Ξζγιςτο μικοσ. 

2.1.5 .Ξζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο). 

2.1.6 .Ελάχιςτο φψοσ. 

2.1.7 .Υψοσ δαπζδου καμπίνασ από το ελεφκερο ζδαφοσ. 

2.2 .Ακτίνεσ ςτροφισ οχιματοσ (ςχετικό διάγραμμα και 

διαςτάςεισ, όπου κα φαίνεται το πλιρεσ όχθμα –

πλαίςιο και υπερκαταςκευι- ςτθ ςτενότερθ δυνατι 

καμπφλθ.) 

ΟΑΙ 

2.1.8  

Α3. Ιςχφσ και ροπή ςτρζψησ κινητήρα   

Α3.1 

.Εργοςταςιακόσ τφποσ κινθτιρα, αρ. κυλίνδρων, 

κυβιςμόσ, κφκλοσ λειτουργίασ (τετράχρονοσ). 
3.1 .Ξζγιςτθ ιςχφσ ςε HP και αντίςτοιχοσ αρ. ςτροφϊν. 
3.2 .Μαμπφλεσ ιςχφοσ ςε ςχζςθ με τισ ςτροφζσ. 

3.3 .Ξζγιςτθ ροπι ςτρζψθσ ςε Nm και αντίςτοιχοσ αρ. 
ςτροφϊν. 

3.4 .Μαμπφλεσ ροπισ ςτρζψθσ κινθτιρα ςε ςχζςθ με τισ 
ςτροφζσ. 

3.5 .φςτθμα ψφξθσ. 

3.6 .φςτθμα υπερπλιρωςθσ/υπερτροφοδοςίασ (turbo). 

3.7 .Ειδικι κατανάλωςθ καυςίμου ςτθ μζγιςτθ ροπι (gr/KWh). 

3.8 .Ειδικι κατανάλωςθ καυςίμου ςτθ μζγιςτθ ιςχφ (gr/KWh). 

3.9 .Περιγραφι του περιοριςτι ταχφτθτασ. 
3.10 .Επίπεδο κορφβου κατά 1992/97/ΕΟΜ. 

ΟΑΙ 
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Α4. 
Σφςτημα διεφθυνςησ-Σφςτημα μετάδοςησ και κιβϊτιο
 ταχυτήτων-Διαφορικό- Συμπλζκτησ 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ / 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

Α4.1 

4.1 .φςτθμα διεφκυνςθσ. 
4.1.1 .Σφποσ τιμονιοφ. 
4.1.2 .Άξονασ τιμονιοφ. 

4.1.3 .Ρυκμίςεισ τιμονιοφ. 

4.1.4 .Θλεκτρονικόσ δείκτθσ ςτάκμθσ υγρϊν. 

4.2 .φςτθμα μετάδοςθσ και κιβϊτιο ταχυτιτων 

4.2.1 .Σφποσ κιβωτίου. 

4.2.2 .Αρικμόσ ταχυτιτων εμπρόςκιασ κίνθςθσ και 

οπιςκοπορείασ, ςυγχρονιςμζνων τόςο ςτο κιβϊτιο 
ταχυτιτων όςο και ςτο διαφορικό. 

4.3 .Διαφορικά ιςχυρισ καταςκευισ. 
4.3.1 .Σφποσ και χαρακτθριςτικά, ςχζςθ μετάδοςθσ. 
4.3.2 .Σο όχθμα να μπορεί να κινθκεί με πλιρεσ φορτίο, ςε 

κλίςθ 25 % και με ςυντελεςτι τριβισ 0.6. 

4.4 .υμπλζκτθσ. 

4.4.1 .Σφποσ και διάμετροσ. 
4.5 .Άλλα ςυςτιματα. 
4.6  

ΟΑΙ 

4.7  

Α5. Επιδόςεισ οχήματοσ   

Α5.1 

5.1  
5.2 .Mζγιςτθ ταχφτθτα υπό πλιρεσ φορτίο. 
5.3 .Ξικρι ταχφτθτα εκκίνθςθσ. 

5.4 .Επιτάχυνςθ. 
5.5 .Ικανότθτα αναρρίχθςθσ με αςφαλι παραλαβι φορτίων 

από τουσ άξονεσ. 
5.6  

ΟΑΙ 

5.7  

Α6 Αναρτήςεισ-Άξονεσ   

Α6.1 

6.1  
6.2 .Σφποσ και καταςκευαςτισ ςυςτιματοσ ανάρτθςθσ. 
6.3 .Ικανότθτα αξόνων, αναρτιςεων και ελαςτικϊν, ςφμφωνα 

με τθν 92/62/ΕΟΜ. 

6.4 .Διπλοί πίςω τροχοί. 

6.5 .Σφποσ, διαςτάςεισ και ζτοσ καταςκευισ ελαςτικϊν. 
6.6 .Υπαρξθ ςυςτιματοσ ASR ςτον κινθτιριο άξονα. 
6.7  

ΟΑΙ 

6.8  

Α7. Σφςτημα πζδηςησ   

Α7.1 .Σφποσ, επιφάνεια πζδθςθσ. ΟΑΙ  

Α7.1 

7.2 .Υπαρξθ διπλοφ ανεξάρτθτου κυκλϊματοσ. 
7.3 .Υπαρξθ μθχανόφρενου (κλαπζτου). 

7.4 .Σφποσ χειρόφρενου. 

7.5 .Διάταξθ αςφάλιςθσ και ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ ςε 

περίπτωςθ μθ λειτουργίασ των φρζνων. 

7.6 .φςτθμα ABS. 
7.7 .φςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (ESP-

Electronic Satbility System). 
7.8 .Άλλα ςυςτιματα. 
7.9  

ΟΑΙ 

7.10  
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Α8. Καμπίνα οδήγηςησ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ / 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

Α8.1 

8.1 .Σφποσ ταχογράφου. 
8.2 .Σφποσ κλιματιςτικοφ. 
8.3 .Σφποσ εξωτερικϊν κακρεπτϊν. 

8.4 .Σφποσ κακιςμάτων οδθγοφ και ςυνοδθγοφ. 

8.5 .φςτθμα επικοινωνίασ VHF. 
8.6 .φςτθμα παρακολοφκθςθσ CCTV. 

ΟΑΙ 

8.7  

Α9. Ηλεκτρικό ςφςτημα   

Α9.1 

9.1 .Περιγραφι θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. 
9.2 .Immobilizer. 

9.3 .Mπαταρία (Αh, Volt). 
9.4 .Μεντρικόσ γενικόσ διακόπτθσ. 

ΟΑΙ 

9.5  
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 4.3.2  Β. ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Β1. Ικανότητα ςυμπίεςησ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ / 
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ 

Β1.1 

1.1 .Ωφζλιμοσ όγκοσ ςε ςυμπιεςμζνα απορρίμματα. 
1.2 .Νόγοσ ςυμπίεςθ απορριμμάτων ωσ προσ τον ωφζλιμο 

όγκο τθσ  υπερ/ςκευισ. 
1.3 .Νόγοσ ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα. 

ΟΑΙ 

1.4  

Β2. Γενικά ςτοιχεία, υλικά και τρόποσ καταςκευήσ   

Β2.1 

2.1 .Γενικά ςτοιχεία 
2.1.1 .Εξωτερικζσ διαςτάςεισ τθσ υπερκαταςκευισ. 
2.1.2 .Αναλυτικι κατάςταςθ για το ςυνολικό βάροσ τθσ 

κενισ υπερκαταςκευισ,   μεπλιρθ εξοπλιςμό 
(μθχανιςμοί ςυςτθμάτων ςυμπίεςθσ και ανφψωςθσ), 

δεξαμενϊν ελαίου κλπ. 

2.1.3 .Ξικτό βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ. 

2.1.4 .Ματανομι του βάρουσ τθσ υπερκαταςκευισ (κενισ αλλά 

και με πλιρεσ φορτίο) κατϋάξονα. 

2.1.5 .Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ εξοπλιςμοφ πλφςθσ και 
απολφμανςθσ των κάδων. 

2.2 .Διαςτάςεισ και τφποσ των χρθςιμοποιοφμενων 

χαλυβδοελαςμάτων, των κάτωκι τμθμάτων τθσ 
υπερκαταςκευισ: 

2.2.1 .Πλαϊνά τοιχϊματα. 
2.2.2 .Οροφι. 
2.2.3 .Δάπεδο. 

2.2.4 ια.Πλάκα ςυμπίεςθσ. 

2.2.5 ιβ.Πλάκα εκκζνωςθσ. 

2.2.6 ιγ.Οπίςκια πόρτα. 

2.2.7 ιδ.Νεκάνθ απορριμμάτων. 

2.3 ιε.Βάροσ οπίςκιασ πόρτασ. 

2.4 ιςτ.Χωρθτικότθτα χοάνθσ υποδοχισ απορριμμάτων. 

2.5 ιη.Οα περιγραφεί με ποιόν τρόπο και ποφ ςυγκεντρϊνονται 

τα υγρά και τα υπολείμματα των απορριμμάτων και πϊσ 
γίνεται ο κακαριςμόσ τθσ περιοχισ 
αυτισ. 

2.6 .Είναι επιςκζψιμο προσ ςυντιρθςθ και επιςκευι 

το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων ςε 
όλο το μικοσ του; 

2.7 .Οα δθλωκεί με ποιο τρόπο διαςφαλίηεται θ μθ 

οξείδωςθ του  μθχανιςμοφ ςυμπιζςεωσ και τθσ 

λεκάνθσ εναπόκεςθσ των απορριμμάτων. 
2.8 .Αντιςκωριακι προςταςία και βαφι. 

ΟΑΙ 

2.6  

Β3. Λειτουργία φόρτωςησ/εκφόρτωςησ.   

Β3.1 

3.1 .Περιγραφι λειτουργίασ. 
3.2 .Χειριςμόσ. 
3.3 .Διάρκεια φορτοεκφόρτωςθσ (ανφψωςθ-εκκζνωςθ-

απόκεςθ): 
3.3.1 .Χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ κάδων. 
3.3.2 .Χρόνοσ εκκζνωςθσ υπερκαταςκευισ. 

ΟΑΙ 

3.4  
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Β4. Ανυψωτικόσ μηχανιςμόσ.   

Β4.1 

4.1 .Θ χοάνθ υποδοχισ να είναι κατάλλθλθ για μεταλλικοφσ 

και πλαςτικοφσ κάδουσ, κατά DIN 30740, DIN 30700 και 
EN 840, 80-1300 lt. 

4.2 .Σο υδραυλικό ςφςτθμα ανφψωςθσ κα είναι με βραχίονεσ 

και κτζνα. Οα δοκεί περιγραφι του υδραυλικοφ 
ςυςτιματοσ. 

4.3 .Ανυψωτικι ικανότθτα μθχ/ςμοφ (≥ 780 Kg). 
4.4 .Χειριςμόσ. 

ΟΑΙ 

4.5  

Β5. 5.1 Αςφάλεια  5.2  

Β5.1 

5.3 .υςτιματα αςφαλείασ (όπωσ περιγράφονται ςτθν & 
2.2.4). 

5.4 .υςτιματα αςφάλειασ και υγιεινισ των εργαηομζνων ςτο 
απορριμματοφόρο. 

ΟΑΙ 

5.5  

Β6. Λειτουργία ςυςτήματοσ ςυμπίεςησ.   

Β6.1 

6.1 .Περιγραφι λειτουργίασ. 
6.2 .Χειριςμόσ. 
6.3 .Ξζγιςτθ πίεςθ υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ 

απορριμμάτων. 

ΟΑΙ 

6.4  

Β7. Αντλίεσ υδραυλικοφ – Δυναμολήπτησ.   

Β7.1 

7.1 .Αντλίεσ υδραυλικοφ. 
7.1.1 .Εργοςτάςιο καταςκευισ και τφποσ. 

7.1.2 .Σρόποσ κίνθςθσ. 

7.1.3 .υγκεκριμζνθ εργαςία (ποιόν μθχανιςμό κινεί). 
7.1.4 .Ξζγιςτθ πίεςθ και παροχι, διάγραμμα παροχισ-πίεςθσ. 

7.2 .Δυναμολιπτθσ οχιματοσ. 
7.2.1 .Σφποσ και μζγιςτθ παροχι ςε διάφορεσ ςτροφζσ 

(διαγράμματα). 

ΟΑΙ 

7.3  

Β8. Συνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ. ΟΑΙ  

Β9. 

Συμβατότητα τησ ςτάθμησ εκπεμπόμενου θορφβου τησ 
υπερκαταςκευήσ *dB(A)+ με την ιςχφουςα κάθε φορά 
οδηγία τησ ΕΕ (2000/14/ΕΚ και 2005/88/ΕΚ) και το 
πρότυπο ΕΝ 1501, με προςκόμιςη κατάλληλων 
πιςτοποιητικϊν. 

ΟΑΙ 
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4.4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

Για τον κακοριςμό του βακμοφ λειτουργικότθτασ κα λθφκεί υπόψθ θ ευχζρεια, θ ταχφτθτα και θ άνεςθ 

χειριςμοφ. ' αυτό κακοριςτικό ρόλο παίηει, και ςυνεπϊσ ςυνεκτιμάται ανάλογα, ο τρόποσ διάταξθσ των 

οργάνων μετριςεων, ελζγχου και λειτουργικϊν εντολϊν επί του ταμπλό ςε ςχζςθ με το κάκιςμα του 

χειριςτι, το οποίο κα πρζπει να είναι εργονομικά μελετθμζνο. Ο πίνακασ ελζγχου κα είναι πλιρθσ και 

αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια κα είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνα. ε ό,τι αφορά τθν 

αποδοτικότθτα, κα λθφκοφν υπόψθ οι χρόνοι και οι μετρικζσ αποδόςεισ των επιμζρουσ ςυςτθμάτων, θ 

ευκολία ςυντιρθςθσ και οι τυχόν υφιςτάμενεσ βοθκθτικζσ διατάξεισ. ε ό,τι αφορά τθν αςφάλεια, να 

αναφερκεί κάκε διάταξθ για τθν αςφάλεια τόςο των χειριςτϊν όςο και τθσ λειτουργίασ των επιμζρουσ 

ςυςτθμάτων, όπωσ εφεδρικά ςυςτιματα λειτουργίασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ και ειδικϊν ςυνκθκϊν. 

4.5. ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

Οα αναφζρονται ςτθν προςφορά και να προςκομιςκοφν με αυτιν, όλεσ οι εγκρίςεισ και τα πιςτοποιθτικά 

καταςκευισ και καταλλθλότθτασ χριςθσ του οχιματοσ (πλαίςιο και υπερκαταςκευι), από 

αναγνωριςμζνουσ αντίςτοιχουσ φορείσ, ςε πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα (CE, TÜV, ΤΠΕΧΩΔΕ 

κλπ). τθν τεχνικι προςφορά, με ποινή αποκλειςμοφ, πρζπει να επιςυναφκοφν τα πιςτοποιθτικά 

ποιότθτασ και υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ CE τθσ υπερκαταςκευισ, ςφμφωνα με τισ βαςικζσ απαιτιςεισ 

αςφάλειασ και υγείασ (ΠΔ 57/2010, ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2006/42/ΕΜ). 

Σο αργότερο μζχρι τθν παράδοςθ του απορριμματοφόρου, πρζπει οπωςδήποτε να προςκομιςτεί 

αντίγραφο τθσ ζγκριςθσ τφπου του προςφερόμενου αυτοκινοφμενου πλαιςίου, από όπου κα προκφπτει 

ρθτά θ ςυμμόρφωςι του με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ εκπομπισ καυςαερίων. Απαραίτθτεσ είναι οι 

εγκρίςεισ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO για τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι, τόςο του πλαιςίου όςο και τθσ 

υπερκαταςκευισ. Επίςθσ, πρζπει να προςκομιςτεί πιςτοποιθτικό τθσ ςειράσ ISO του προμθκευτι για 

εμπορία. 

4.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 

4.6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ για τθν καλι λειτουργία του οχιματοσ (πλαίςιο και υπερκαταςκευι) να δθλϊνεται 

ςτθν τεχνικι προςφορά και να είναι τουλάχιςτον 24 μινεσ. τθν προςφορά να αναφερκοφν τα δωρεάν 

service που κα γίνουν τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ. Ακόμθ απαιτείται εγγφθςθ αντιςκωρικισ προςταςίασ 

του οχιματοσ (πλαίςιο και υπερκαταςκευι) για πζντε (5) ζτθ τουλάχιςτον. Δε γίνονται αποδεκτζσ και δε 

λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ, προςφορζσ που οι εγγυιςεισ αναφζρονται ςε επιμζρουσ 

εξαρτιματα ι υλικά και όχι ςτο πλιρεσ όχθμα. το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ κα αποκακίςτανται 

με ευκφνθ και μζριμνα του προμθκευτι και εφόςον είναι εφικτό, ςτον τόπο εργαςίασ του οχιματοσ. Θ 

μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται εντόσ μίασ εβδομάδοσ από τθ λιψθ γραπτισ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ 

και θ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν το πολφ εντόσ 5 θμερϊν. Δθλαδι το μζγιςτο 

αποδεκτό διάςτθμα αποκατάςταςθσ βλάβθσ ορίηεται ςε επτά (7) θμζρεσ, αν είτε δεν απαιτοφνται 

ανταλλακτικά, είτε αυτά είναι άμεςα διακζςιμα. Αλλιϊσ το διάςτθμα αυτό επεκτείνεται ςτισ δϊδεκα (12) 

θμζρεσ.  
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ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΟΙΜΑΤΟΦΟΟΥ ΤΥΡΟΥ ΡΕΣΣΑΣ. 
 

Θ αξιολόγθςθ των προςφερομζνων ειδϊν , κα γίνει ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 
4412/2016, θ οποία κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. τθν περίπτωςθ 
αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τησ καλφτερησ 
αναλογίασ τιμήσ-ποιότητασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε 
ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ. 

 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία 
είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο: 

                                              U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτήσ βαρφτητασ του κριτηρίου ανάθεςησ « Κν» και ιςχφει 
                                               ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 

Α/Α  ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

 
ΡΛΑΙΣΙΟ 

Α.1 Ωφζλιμο Φορτίο . 100-120 6,00 

Α.2 
Ιςχφσ και Ροπι τρζψθσ Μινθτιρα, Εκπομπι 
καυςαερίων EURO 6. 

100-120 5,00 

Α.3 φςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ . 100-120 4,00 

Α.4 φςτθμα πζδθςθσ . 100-120 4,00 

Α.5 φςτθμα αναρτιςεων . 100-120 4,00 

Α.6 Μαμπίνα οδιγθςθσ . 100-120 4,00 

Α.7 Νοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ . 100-120 3,00 

Β ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Β.1 
Μιβωτάμαξα, χοάνθ τροφοδοςίασ - υλικά και 
τρόποσ καταςκευισ.  

100-120 10,00 

Β.2 Τδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια . 100-120 10,00 

Β.3 Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων . 100-120 6,00 

Β.4 
φςτθμα ςυμπίεςθσ, ωφζλιμο φορτίο 
απορριμμάτων . 

100-120 10,00 

Β.5 
Νοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ και 
χαρακτθριςτικά. 

100-120 4,00 

Γ ΓΕΝΙΚΑ 

Γ.1 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5,00 

Γ.2 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ- αντιςκωριακι 
προςταςία. 

100-120 10,00 

Γ.3 

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ – Σεχνικι 
υποςτιριξθ – Χρόνοσ παράδοςθσ ηθτουμζνων 
ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ ανταπόκριςθσ 
ςυνεργείου – Χρόνοσ αποκατάςταςθσ. 

100-120 10,00 

Γ.4 Χρόνοσ παράδοςθσ. 100-120 5,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο  
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Ν είναι ο μικρότεροσ 
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 
 

 

Ρροςφερθείςα τιμή 
Λ = ------------------------------------------------ 

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στζφανοσ Τράικοσ 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικϊν ΑϋΒαθμοφ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Τμήματοσ Διοίκηςησ 
και Επίβλεψησ Τεχνικϊν Ζργων-

Τεχνικϊν Μελετϊν Ρρομηθειϊν και 
Υπηρεςιϊν τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν 

Υπηρεςιϊν 
 

 

 

 

Ιωάννησ Σαββίδησ 
ΡΕ Χημικϊν Μηχανικϊν 

ΑϋΒαθμοφ 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 

Η  Ρροϊςταμζνη Διεφθυνςησ 
Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν 

 

 

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Τάτςη 
ΡΕ Χημικϊν Μηχανικϊν 

Α’ Βαθμοφ 
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ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Χρθματοδότθςθ:  Κδιοι Πόροι 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ: 651.000,00 ΕΥΩ (€) 

 

Οι Οικονομικοί Φορείσ καλοφνται να δϊςουν ποςοςτό ζκπτωςησ επί τησ τιμήσ μονάδοσ του κάθε 

είδουσ του Τμήματοσ. Μποροφν να δϊςουν προςφορά για ζνα τμήμα ή περιςςότερα. 

 

 

 

Τμήμα 1: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΚΑΘΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ ΜΑΥΟΑΧΗΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ: 200.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 248.000,00€ με ΦΡΑ 24% 

 

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
           Ροςότητα 
(          (τεμάχια) 

          Ενδεικτική 
           Τιμή (€)            Φ.Ρ.Α 24%            Σφνολο (€) 

             ΒΥΤΙΟΦΟΟ       1 200.000,00 48.000,00 248.000,00 

 

 

 

 

Τμήμα 2: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ (ΜΕΣ ΜΑΥΟΑΧΗΣ) (ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΡΑΚΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΙΦΟΤΗΓΟΥ 66.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2: 81.840,00€ με ΦΡΑ 24% 

                                 

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
          Ροςότητα 
(          (τεμάχια) 

         Ενδεικτική 
          Τιμή (€)         Φ.Ρ.Α 24%           Σφνολο (€) 

  ΗΜΙΦΟΤΗΓΟ  4Υ4 2 33.000,00/όχημα 15.840,00 81.840,00 

 

Τμήμα 3: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ (ΧΥΤΑ ΜΑΥΟΑΧΗΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ: 240000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: 297.600,00€ με ΦΡΑ 24% 

                                 

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
         Ροςότητα 
         (τεμάχια) 

       Ενδεικτική 
        Τιμή (€)        Φ.Ρ.Α 24%         Σφνολο (€) 

ΛΕΩΦΟΕΙΟ  1 240.000,00 57.600,00 297.600,00 

 

 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 85 

 

Τμήμα 4: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ: 14500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4: 179800,00€ με ΦΡΑ 24% 

                                 

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
        Ροςότητα 
(        (τεμάχια) 

         Ενδεικτική 
          Τιμή (€)             Φ.Ρ.Α 24%            Σφνολο (€) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ 1 145.000,00 34.800,00 179.800,00 

 

τον ενδεικτικό προχπολογιςμό, περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ μεταφοράσ των ειδϊν και κα βαρφνουν 

τον Ανάδοχο. 

Θ δαπάνθ χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021 και 

2022 του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ) Μεντρικισ 

Ξακεδονίασ. 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ ΕΙΔΩΝ 

Κ.Α. : 20.7132.003   Κ.Α. : 20.7132.006     Κ.Α. : 20.7132.004     Κ.Α. : 20.7132.007 

 

CPV 34144520-9 «Βυτία μεταφοράσ αποχετευτικϊν λυμάτων»    

CPV 34131000-4  «Ημιφορτηγά»     

CPV 34121000-1 «Λεωφορεία και ποφλμαν»  

CPV 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με ςυμπιεςτή απορριμμάτων» 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στζφανοσ Τράικοσ 
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικϊν ΑϋΒαθμοφ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Τμήματοσ Διοίκηςησ 
και Επίβλεψησ Τεχνικϊν Ζργων-

Τεχνικϊν Μελετϊν Ρρομηθειϊν και 
Υπηρεςιϊν τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν 

Υπηρεςιϊν 
 

 

 

 

Ιωάννησ Σαββίδησ 
ΡΕ Χημικϊν Μηχανικϊν 

ΑϋΒαθμοφ 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 

Η  Ρροϊςταμζνη Διεφθυνςησ 
Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν 

 

 

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Τάτςη 
ΡΕ Χημικϊν Μηχανικϊν 

Α’ Βαθμοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική υγγραφή Τποχρεώζεων  

 
ΑΘΟ 1o  

Αντικείμενο τησ ςυγγραφήσ υποχρεϊςεων 

 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά ςτθν προμικεια : 

 

 

1. Ενόσ (1) καινοφργιου βυτιοφόρου  

2. Δφο  (2) καινοφργιων ημιφορτηγϊν 4X4 

3. Ενόσ (1) καινοφργιου λεωφορείου 39 θζςεων τουλάχιςτον 

4. Ενόσ (1) καινοφργιου απορριμματοφόρου οχημάτων τφπου πρζςασ χωρητικότητασ 12m3 

 

Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικειασ οχθμάτων  και ςυγκεκριμζνα 1 βυτιοφόρου, 2 

ημιφορτηγϊν, 1 λεωφορείου και 1 απορριμματοφόρου, για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Επεξεργαςίασ και 

Ξεταφοράσ ΑΑ του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ) 

Μεντρικισ Ξακεδονίασ, τθσ Δ/νςθσ Διάκεςθσ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων και του τμιματοσ ςυντιρθςθσ 

πραςίνων και περιβαλλοντικϊν πάρκων. 

 

ΑΘΟ 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται από τισ ακόλουκεσ διατάξεισ : 

 

1. Σισ διατάξεισ του Ο.3463/2006 (ΦΕΜ Α’ 114/08-06-2006) «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και 

Μοινοτιτων», πλθν των παραγράφων 1-3, του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.9, τθσ παρ.10 του άρκρου 

209 τθσ παρ.5 του άρκρου 223, του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.2 του άρκρου 257, τθσ παρ.7 του 

άρκρου 265, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 268, 

2. Σο Ο.3548/2007 (ΦΕΜ 68/τ.Α’) «Ματαχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

Οομαρχιακό και Σοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το Ο.3801/2009 (ΦΕΜ 

163/τ.Α’) «Ρυκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», 

3. Σθν εγκφκλιο 2 με αρικμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΤΠΕΔΔΑ ςχετικά με τθν εφαρμογι των 

διατάξεων του Ο.3463/2006, 

4. Σισ διατάξεισ του Ο.3852/2010 (ΦΕΜ 87Α) «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Μαλλικράτθσ» πλθν τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παρ.VII του 

άρκρου 172, τθσ παρ.8 του άρκρου 194 και τθσ παρ.5 του άρκρου 196, 

5. Σο Ο.3861/2010 (ΦΕΜ 112 α/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαφγεια», 

6. Σο Ο.4013/2011 (ΦΕΜ 204/τ.Α’/15-09-2011) φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων, 
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7. Σο Ο.4129/13 (ΦΕΜ 52 Α/28-2-2013) «Μφρωςθ του Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

(όπωσ τροποποιικθκε με το Ο.4254/2014), 

8. Σισ διατάξεισ του Ο.4155/2013 (ΦΕΜ120/Α/29-05-2013) «Εκνικό ςφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» πλθν των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, όπωσ ιςχφει 

9. Σο Ο.4257/Φ.Ε.Μ. Α’ 93/14-4-2014 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν», 

10. Σισ διατάξεισ του Ο.4412/2016 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τισ 

τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφει 

11. Σο Π.Δ. 80/16 (ΦΕΜ 145 Α/5-8-16) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και  

12. Σθν απόφαςθ  ……../2020 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ 

Μεντρικισ Ξακεδονίασ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ (μελζτη υπ’αριθμ.69/2020) για τθν «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 

ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

 

ΑΘΟ 3ο 

Συμβατικά τεφχη 

 υμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι : 

α)   Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

β)   Σο τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου 

γ)   Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων 

δ)    Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

ε) Θ τεχνικι περιγραφι τθσ προςφοράσ του αναδόχου. 

 

ΑΘΟ 4ο 

Τρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Εκτελεςτικι Επιτροπι 

κατά τισ διατάξεισ του Ο.4412/2016 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 

και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΘΟ 5ο 

Εγγφηςη ποιότητασ 

Ο προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα προσ προμικεια είδθ ανταποκρίνονται 

πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν και ότι είναι ςτο ςφνολό τουσ από υλικό άριςτθσ ποιότθτασ 

και καταςκευισ, απαλλαγμζνα από οποιοδιποτε ελάττωμα. Επίςθσ εγγυάται πωσ τα προμθκευόμενα είδθ 

ανταποκρίνονται από κάκε άποψθ για τθ χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηονται. ε περίπτωςθ 

που απαιτθκεί ο ζλεγχοσ ςε εξειδικευμζνο εργαςτιριο για εξακρίβωςθ του λόγου πικανισ αςτοχίασ των 

προμθκευόμενων υλικϊν, τα ζξοδα βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο προμθκευτισ, ςε κάκε περίπτωςθ, είναι 

υποχρεωμζνοσ να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ κάκε υλικοφ που κα 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 88 

παρουςιάςει βλάβθ ι φκορά λόγω κακισ ποιότθτασ. Αν διαπιςτωκεί ότι τα προςφερόμενα υλικά ζχουν 

υποςτεί βλάβθ που δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ - αποκικευςθ, ο προμθκευτισ οφείλει 

να αντικαταςτιςει άμεςα το κατεςτραμμζνο ι φκαρμζνο υλικό χωρίσ χρζωςθ ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ 

μζρεσ από τθν ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. Αν ο ανάδοχοσ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια 

ακατάλλθλου υλικοφ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

ε περίπτωςθ που οι ωσ άνω βλάβεσ ι ελαττϊματα προκαλζςουν ολικι ι μερικι καταςτροφι του 

εξοπλιςμοφ του φορζα ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε άμεςθ επιςκευι – αντικατάςταςθ 

αυτοφ, ενϊ ο φορζασ διατθρεί κάκε δικαίωμα να τον κθρφξει ζκπτωτο. 

 

ΑΘΟ 6ο 

Σφμβαςη 

Ξετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει 

αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. Η ιςχφσ τησ ςφμβαςησ άρχεται από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ και θα ζχει 

χρονική διάρκεια οκτϊ (8) μήνεσ. 

Ολοκλήρωςη εκτζλεςησ ςφμβαςησ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν. 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 7ο 

Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει πριν ι κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ το ΦΠΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν ι ςε περίπτωςθ που θ προμικεια των υλικϊν είναι διαιρετι, 

αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ που 
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παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςι τθσ, απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

 

ΑΘΟ 8ο 

Εγγυημζνη λειτουργία προμήθειασ 

Ξετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει 

εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ το ΦΠΑ, 

διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. Σθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για 

τθν καλι λειτουργία των οχθμάτων. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 

προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε 

χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 

ανακζτουςα αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 

προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ' όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ, τθρϊντασ 

ςχετικά πρακτικά. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ 

επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ξζςα ςε ζνα 

(1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί 

να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 72. Σο πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

ΑΘΟ 9ο  

Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016), 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 

147Α’/08-08-2016). Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 

τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
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τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 

παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο. Ο υπολογιςμόσ των τόκων 

γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για 

τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε 

φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο 

πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ο.4412/16 

(Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) .  

 

ΑΘΟ 10ο 

Χρόνοσ και τρόποσ παράδοςησ εξοπλιςμοφ 

Ο εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ κα παραδοκεί ζτοιμοσ προσ λειτουργία, 

μαηί με πινακίδεσ και άδεια κυκλοφορίασ – χριςθσ ςτθν κυριότθτα του φορζα, με ευκφνθ και ζξοδα που 

βαρφνουν τον εκάςτοτε ανάδοχο τθσ προμικειασ, τθσ Δ/νςθσ Επεξεργαςίασ και Ξεταφοράσ ΑΑ του 

Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ) Μεντρικισ Ξακεδονίασ, τθσ 

Δ/νςθσ Διάκεςθσ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων και του τμιματοσ ςυντιρθςθσ πραςίνων και 

περιβαλλοντικϊν πάρκων. Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 

παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016),  

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 

εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ. 

τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου 

χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι.  τθν περίπτωςθ 

παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ 

ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν 

ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-

08-2016). Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 

εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ 
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κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν 

προμικεια και δθ τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Ξετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ 

υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, ςτο οποίο 

αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 

τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

ΑΘΟ 11ο 

Κυρϊςεισ εκπρόθεςμησ παράδοςησ υλικϊν 

Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-

08-2016), επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 

παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ 

χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ 

κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου 

οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 

παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο 

προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  

 

ΑΘΟ 12ο 

Ραραλαβή υλικϊν 

   Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 221 του Ο.4412/16 

(Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016), οι οποίεσ ειδοποιοφνται από τον υπογράφοντα τησ αντίςτοιχησ εντολήσ 

προμήθειασ των ειδϊν, ϊςτε να παρευρίςκονται ςτον χϊρο παράδοςησ τη ςτιγμή που αυτή θα 

πραγματοποιηθεί.  Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 

ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ κα προβλζπει ότι ο 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Ξε μακροςκοπικι εξζταςθ. 

β) Ξε χθμικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ). 

Ματά τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ 

παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. Ματά τθν χθμικι εξζταςθ, 

ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και 

δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τα αποτελζςματα των ελζγχων 

τοφτων. Εάν όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και 

δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου πρωτοκόλλου, τοφτο 

ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και 

δειγματολθψίασ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 
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α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. Αν θ επιτροπι παραλαβισ 

παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει 

αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το 

υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά 

περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν 

τθν καταλλθλότθτα του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινομζνου 

οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του υλικοφ, 

με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια 

κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να 

απορριφκεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που 

διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι 

δειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ περίπτωςθσ β 

τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του Ο.4412/16 μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ 

περιπτϊςεισ υλικϊν που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με 

βάςθ του ελζγχουσ που διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Θ παραπομπι κατά τα 

ανωτζρω γίνεται φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Θ 

δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου, ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ 

ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτισ παραπάνω παραγράφουσ. Σο αίτθμα για επανεξζταςθ υλικοφ ςε δευτεροβάκμια 

επιτροπι παραλαβισ, υποβάλλεται από τον προμθκευτι, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Σα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ 

επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι 

παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του 

προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Σα ζξοδα αυτά καταλογίηονται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου 

οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου. Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται 

από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ 

προμθκευτζσ. Ξε απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, μπορεί να παραπζμπεται για 

επανεξζταςθ υλικό ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται προσ τοφτο, ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ που παραλιφκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. τθν περίπτωςθ 

αυτι ιςχφουν για το Δθμόςιο και για τον προμθκευτι τα αναφερόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο. Αν ο 

προμθκευτισ διαφωνεί με το αποτζλεςμα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν κατά τθν 

παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 

εξζταςθ κατ' ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων. Θ κατ' ζφεςθ εξζταςθ γίνεται, φςτερα από ζγγραφο τθσ 

υπθρεςίασ, ςε εργαςτιριο διαφορετικό από εκείνο που διενιργθςε τθν αρχικι εξζταςθ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 13 του άρκρου 214 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016). Ο προμθκευτισ μπορεί να 
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ηθτιςει κατ' ζφεςθ εξζταςθ είτε θ παραλαβι διενεργείται από πρωτοβάκμια είτε από δευτεροβάκμια 

επιτροπι παραλαβισ. τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει άλλο κατάλλθλο εργαςτιριο από αυτό που 

διενιργθςε τον αρχικό ζλεγχο, θ κατ' ζφεςθ εξζταςθ γίνεται ςε αυτό, αλλά με εξεταςτι του Γενικοφ 

Χθμείου του Μράτουσ ι άλλου φορζα. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για 

τθν περίπτωςθ τζλθ. Σο αίτθμα του προμθκευτι για τθν κατ' ζφεςθ εξζταςθ πρζπει να υποβάλλεται μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 

αρχικισ εξζταςθσ, κατ' ζφεςθ εξζταςθ μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ 

από τθν λιψθ του πρωτοκόλλου τθσ επιτροπισ παραλαβισ. Ματά τθν κατ' ζφεςθ εξζταςθ παρίςταται 

εκπρόςωποσ του φορζα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ. Εάν 

κατά τθ διενζργεια τθσ κατ' ζφεςθ εξζταςθσ υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόςωπο του φορζα ι τον 

προμθκευτι ςε τεχνικό κζμα (όπωσ εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ εξζταςθσ χριςθ οργάνων), αυτι 

διατυπϊνεται με ςαφινεια ςε ςχετικό πρωτόκολλο, θ δε υπόκεςθ παραπζμπεται ςτο Ανϊτατο Χθμικό 

υμβοφλιο για γνωμάτευςθ. Σο αποτζλεςμα τθσ κατ' ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο 

και για τα δφο μζρθ. Ξετά το αποτζλεςμα τθσ κατ' ζφεςθ εξζταςθσ ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει 

παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Σα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε 

επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τον φορζα. 

 

ΑΘΟ 13ο 

Χρόνοσ παραλαβήσ υλικϊν 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 

ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Εφόςον θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ 

ι και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τθν ίδια τθν επιτροπι ι και ελζγχουσ που διενεργοφνται 

από άλλα όργανα (όπωσ εργαςτιρια, δοκιμαςτιρια) που ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 

παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει, 

εκτόσ από μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα που δεν 

ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ 

προςκόμιςθσ του υλικοφ, χωρίσ να υπολογίηεται ςε αυτόν το χρονικό διάςτθμα από τθν αποςτολι των 

δειγμάτων για ζλεγχο, μζχρι τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου ςτθν Επιτροπι. Αν θ 

παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 

παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 

αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ 

του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 

πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ 

παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ 

ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία 

δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν 

παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 

όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 του Ο.4412/16  

και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν 
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από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/16. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε 

από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

ΑΘΟ 14ο 

Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςη 

ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 

του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται 

ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που 

απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Θ επιςτροφι των υλικϊν που 

απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι 

παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα 

που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 

παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του 

προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 

2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ 

παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ 

μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ξε 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 

μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν 

αντικατάςταςθ τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 

καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

ΑΘΟ 15ο 

Τρόποσ πληρωμήσ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του κάκε είδουσ τθσ προμικειασ κα γίνει με ζνταλμα που κα εκδοκεί μετά από κάκε 

παραλαβι του είδουσ από τθν αρμόδια επιτροπι. το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι 

βαρφνοντεσ τον ανάδοχο φόροι και κρατιςεισ. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, 

ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα 

δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ 

Μεντρικισ Ξακεδονίασ. Σο ποςό τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα είναι ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ. ε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ 

απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ ενεχυρίαςθσ, ςφμφωνα με τθν ΜΤΑ 

46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίςεισ για τισ πληρωμζσ των δαπανών του ςυγχρηματοδοτοφμενου 

ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων». 
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ΑΘΟ 16ο 

Ραρακολοφθηςη τησ Σφμβαςησ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ο ζλεγχοσ των παρεχόμενων ειδϊν, 

αςκοφνται από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Ξεταφόρτωςθσ και Ξεταφοράσ Αςτικϊν τερεϊν 

Αποβλιτων (ΑΑ) και ςυγκεκριμζνα από το Περιφερειακό Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ 

Προγραμματιςμοφ και Μίνθςθσ Οχθμάτων-Ξθχανθμάτων, κακϊσ και από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν και ειδικότερα από το Σμιμα Περιουςίασ, Προμθκειϊν και Αποκθκϊν – Διαχείριςθσ Τλικοφ 

(Σεχνικϊν, Οικονομικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν) όςον αφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ.  τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ και 

ποςότθτασ των ειδϊν, και γενικά θ τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 17ο 

Επίλυςη   διαφορϊν  

Συχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ επιλφονται κατά τισ διατάξεισ του 

άρκρου 273, του Ο.3463/2006.  

ΑΘΟ 18ο 

Ουςιϊδεισ απαιτήςεισ  

Γενικά οι παραπάνω απαιτιςεισ κεωροφνται και ουςιϊδεισ και απαραβίαςτεσ εκτόσ εάν αναφζρεται ρθτά 

ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στζφανοσ Τράικοσ 

ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικϊν ΑϋΒαθμοφ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Τμήματοσ Διοίκηςησ 

και Επίβλεψησ Τεχνικϊν Ζργων-

Τεχνικϊν Μελετϊν Ρρομηθειϊν και 

Υπηρεςιϊν τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν 

Υπηρεςιϊν 

 

 

 

Ιωάννησ Σαββίδησ 

ΡΕ Χημικϊν Μηχανικϊν 

ΑϋΒαθμοφ 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

Θεςςαλονίκη  2/3/2021 

Η  Ρροϊςταμζνη Διεφθυνςησ 

Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν 

 

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Τάτςη 

ΡΕ Χημικϊν Μηχανικϊν 

Α’ Βαθμοφ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIΙ– Υποδείγματα Οικονομικήσ Ρροςφοράσ  

                                        

                                             ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 
 

Σου προμθκευτι ………………………………………….., με ζδρα ………………., οδόσ ……………………, αρικμόσ …, 
τθλζφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν διαγωνιςμοφ για τθν: 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ», τουσ 
αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά. 

Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται μια φορά, ανάλογα με το Σμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. Αν 
υποβλθκεί προςφορά για παραπάνω από ζνα Σμιμα, τότε ο πίνακασ κα ςυμπλθρωκεί ξεχωριςτά και κα 
υποβλθκεί ςε διαφορετικό φάκελο οικονομικισ προςφοράσ. 

  

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
         Ροςότητα 
        (τεμάχια) 

           Ενδεικτική 
            Τιμή (€) Φ.Ρ.Α 24%           Σφνολο (€) 

ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ 1    

 

* Σο ςυμβατικό ποςό δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό ζκπτωςθσ που δίνεται από τον Οικονομικό Φορζα, 
αλλά παραμζνει εξ’ ολοκλιρου ωσ ζχει ο προχπολογιςμόσ του Σμιματοσ. 

*** Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ αφορά ςτθν ενδεικτικι τιμι μονάδοσ κάκε είδουσ και κάκε 
εργαςίασ, ωσ ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ του Πίνακα του αντίςτοιχου Σμιματοσ που περιλαμβάνεται ςτο 
«ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ». 

Θμερομθνία ……./…../2021 
Ο προςφζρων 

Τπογραφι φραγίδα 

  

 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ  
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεςςαλονίκη   
Τηλ.2311236100  
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελζτησ :      69/2020  
Ρροχπολογιςμόσ: 651.000,00 € πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ  
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεςςαλονίκη   
Τηλ.2311236100  
 

 
 
 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 
ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελζτησ :      69/2020  
Ρροχπολογιςμόσ: 651.000,00 € πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑ 2 

Σου προμθκευτι ………………………………………….., με ζδρα ………………., οδόσ ……………………, αρικμόσ …, 
τθλζφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν διαγωνιςμοφ για τθν: 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ», τουσ 
αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά. 

Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται μια φορά, ανάλογα με το Σμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. Αν 
υποβλθκεί προςφορά για παραπάνω από ζνα Σμιμα, τότε ο πίνακασ κα ςυμπλθρωκεί ξεχωριςτά και κα 
υποβλθκεί ςε διαφορετικό φάκελο οικονομικισ προςφοράσ. 

  

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
         Ροςότητα 
        (τεμάχια) 

      Ενδεικτική 
      Τιμή (€)         Φ.Ρ.Α 24%          Σφνολο (€) 

ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ  4Υ4  2    

 

* Σο ςυμβατικό ποςό δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό ζκπτωςθσ που δίνεται από τον Οικονομικό Φορζα, 
αλλά παραμζνει εξ’ ολοκλιρου ωσ ζχει ο προχπολογιςμόσ του Σμιματοσ. 

*** Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ αφορά ςτθν ενδεικτικι τιμι μονάδοσ κάκε είδουσ και κάκε 
εργαςίασ, ωσ ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ του Πίνακα του αντίςτοιχου Σμιματοσ που περιλαμβάνεται ςτο 
«ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ». 

Θμερομθνία ……./…../2021 
Ο προςφζρων 

Τπογραφι φραγίδα 

 

 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 98 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ  
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεςςαλονίκη   
Τηλ.2311236100  
 

 
 
 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 
ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελζτησ :      69/2020  
Ρροχπολογιςμόσ: 651.000,00 € πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑ 3 

Σου προμθκευτι ………………………………………….., με ζδρα ………………., οδόσ ……………………, αρικμόσ …, 
τθλζφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν διαγωνιςμοφ για τθν: 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ», τουσ 
αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά. 

Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται μια φορά, ανάλογα με το Σμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. Αν 
υποβλθκεί προςφορά για παραπάνω από ζνα Σμιμα, τότε ο πίνακασ κα ςυμπλθρωκεί ξεχωριςτά και κα 
υποβλθκεί ςε διαφορετικό φάκελο οικονομικισ προςφοράσ. 

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
        Ροςότητα 
        (τεμάχια) 

        Ενδεικτική 
         Τιμή (€)         Φ.Ρ.Α 24%           Σφνολο (€) 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1    

 

* Σο ςυμβατικό ποςό δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό ζκπτωςθσ που δίνεται από τον Οικονομικό Φορζα, 
αλλά παραμζνει εξ’ ολοκλιρου ωσ ζχει ο προχπολογιςμόσ του Σμιματοσ. 

*** Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ αφορά ςτθν ενδεικτικι τιμι μονάδοσ κάκε είδουσ και κάκε 
εργαςίασ, ωσ ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ του Πίνακα του αντίςτοιχου Σμιματοσ που περιλαμβάνεται ςτο 
«ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ». 

Θμερομθνία ……./…../2021 
Ο προςφζρων 

Τπογραφι φραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

«ΠΡΟΞΘΘΕΙΑ 1 ΒΤΣΙΟΦΟΡΟΤ, 2 ΘΞΙΦΟΡΣΘΓΩΟ, 1 ΝΕΩΦΟΡΕΙΟΤ ΜΑΙ 1 ΑΠΟΡΡΙΞΞΑΣΟΦΟΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΘΣΩΟ (ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ» ελίδα 99 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ  
ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεςςαλονίκη   
Τηλ.2311236100  
 

 
 
 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 
ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελζτησ :      69/2020  
Ρροχπολογιςμόσ: 651.000,00 € πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑ 4 

Σου προμθκευτι ………………………………………….., με ζδρα ………………., οδόσ ……………………, αρικμόσ …, 
τθλζφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν διαγωνιςμοφ για τθν: 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΥΤΙΟΦΟΟΥ, 2 ΗΜΙΦΟΤΗΓΩΝ, 1 ΛΕΩΦΟΕΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟΥ», τουσ 
αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά. 

Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται μια φορά, ανάλογα με το Σμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. Αν 
υποβλθκεί προςφορά για παραπάνω από ζνα Σμιμα, τότε ο πίνακασ κα ςυμπλθρωκεί ξεχωριςτά και κα 
υποβλθκεί ςε διαφορετικό φάκελο οικονομικισ προςφοράσ. 

  

Είδοσ εξοπλιςμοφ 
         Ροςότητα 
        (τεμάχια) 

         Ενδεικτική 
         Τιμή (€)           Φ.Ρ.Α 24%          Σφνολο (€) 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ 1    

 

* Σο ςυμβατικό ποςό δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό ζκπτωςθσ που δίνεται από τον Οικονομικό Φορζα, 
αλλά παραμζνει εξ’ ολοκλιρου ωσ ζχει ο προχπολογιςμόσ του Σμιματοσ. 

*** Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ αφορά ςτθν ενδεικτικι τιμι μονάδοσ κάκε είδουσ και κάκε 
εργαςίασ, ωσ ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ του Πίνακα του αντίςτοιχου Σμιματοσ που περιλαμβάνεται ςτο 
«ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ». 

Θμερομθνία ……./…../2021 
Ο προςφζρων 

Τπογραφι φραγίδα 

 

 




