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ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ  

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 997766391 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15 

Πφιε ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 60200 

Υψξα1 ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS2 EL 525 

Σειέθσλν 2352350155 / 2352350148 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  promi@dion-olympos.gr / promi2@dion-
olympos.gr 

                                                           
1

 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

mailto:promi@dion-olympos.gr
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Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3 Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο θαη Γεσξγαληάο 
Θεφδσξνο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.dion-olympos.gr 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 4  ν Γήκνο Γίνπ Οιχκπνπ    θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε 
(Τπνηνκέαο ΟΣΑ)5 

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.6 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Γεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία 

 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 7  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ.8 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε 
Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε www.dion-olympos.gr 

   

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο9 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Γίνπ - Οιχκπνπ  

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ: 

 

ΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΟΟ 

64.7131.0001 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη 
ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γίνπ 

181.536,00 

                                                           
3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

5
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

6
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

7
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςη ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνη. Περαιτζρω πληροφορίεσ παρζχονται ςτην διεφθυνςη (URL) : ………………………..» 
9
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 

53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 

http://www.dion-olympos.gr/
http://www.dion-olympos.gr/
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Οιχκπνπ -Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ 
(θαιαζνθνξν θαη JCB) 

30.7131.0001 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ηχπνπ JCB  69.936,00 

30.7132.0004 Πξνκήζεηα θνξηεγψλ –εκηθνξηεγψλ  74.176,80 

64.7131.0003 

Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ θαη 
ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γίνπ 
Οιχκπνπ –Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ 
(68484/2020 Απ. Τπ. Δζσηεξηθψλ) (Grader) 

307.520,00 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο απφ Γάλεην απφ ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ θαη απφ ην πξφγξακκα Φηιφδεκνο.  

 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση.  17555/5-11-2021 (ΑΓΑΜ 
21REQ009489092, ΑΓΑ 64ΕΗΧ9Γ-ΥΣ8) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο 
πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 θαη έιαβε α/α 386 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν 
δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Γήκν10.  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ  Γίνπ – Οιύκπνπ  γηα ηηο αλάγθεο   ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 42415100, 34131000, 43200000, 43312100                                     

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα11: 

 

ΣΜΗΜΑ 1 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ 
ΚΑΛΑΚΟΦΟΟΥ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

90.000,00 90.000,00 

                                                           
10

  Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, 
οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ 
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου 
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ 
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου 
απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 

11
 Άρκρο 59 ν.4412/2016 



 

Σελίδα 6 

1 

 ΤΝΟΛΟ   90.000,00 

 ΦΠΑ   21.600,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.600,00 

Χρηματοδότηςη : Πρόγραμμα Φιλόδημοσ  

ΣΜΗΜΑ 2  

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ ΜΛΑΜΛΣΘΣ 
ΚΑΜΡΛΝΑΣ  HMIΦΟΤΘΓΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

29.910,00 29.910,00 

 ΤΝΟΛΟ   29.910,00 

 ΦΠΑ   7.178,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    37.088,40 

Χρηματοδότηςη : Δάνειο από Σαμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 3 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

   29.910,00 29.910,00 



 

Σελίδα 7 

 

 

1 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ ΜΛΑΜΛΣΘΣ 
ΚΑΜΡΛΝΑΣ  HMIΦΟΤΘΓΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

1 

 ΤΝΟΛΟ   29.910,00 

 ΦΠΑ   7.178,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    37.088,40 

Χρηματοδότηςη : Δάνειο από Σαμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

 

ΣΜΗΜΑ 4 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΜΕΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΡΟΥ  JCB Ο 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

56.400,00 56.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   56.400,00 

 ΦΠΑ   13.536,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    69.936,00 

Χρηματοδότηςη : Πρόγραμμα Φιλόδημοσ  και Κδιοι Πόροι  

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 8 

 

ΣΜΗΜΑ 5 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΜΕΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΡΟΥ  JCB Ο 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

56.400,00 56.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   56.400,00 

 ΦΠΑ   13.536,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    69.936,00 

Χρηματοδότηςη : Δάνειο από Σαμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

 

 

ΣΜΗΜΑ 6 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΓΛΟΥ 

ΔΛΑΜΟΦΩΤΘ ΓΑΛΩΝ ΑΚΩΤΟΥ 
ΡΛΑΛΣΛΟΥ Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ 
ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ  

 

 

 

 

 

1 

248.000,00 248.000,00 

 ΤΝΟΛΟ   248.000,00 

 ΦΠΑ   59.520,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    307.520,00 

Χρηματοδότηςη : Πρόγραμμα Φιλόδημοσ  και Κδιοι Πόροι 

Χο ηφπνο παξάδνζεο, νξίδεηαη ην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. 



 

Σελίδα 9 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε ηκήκαηνο  είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα ή ζε φια ηα 
ηκήκαηα φπσο απηά νξίδνληαη αλσηέξσ. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ΣΜΖΜΑΣΧΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε 6.12  

 

 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 633.168,80€ (κε ηνλ Φ.Π.Α.)  

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  I  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε 180 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Γηα ιφγνπο ηερληθνχο, ν δηαγσληζκφο αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζπζηεκηθνχο 
δηαγσληζκνχο ζην ΔΖΓΖ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηκήκα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα θαη ηελ 36/2021 κειέηε  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο13: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α‟ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, 
ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ 
µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 
16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο 
Α.Δ.Π.Π.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : 
“Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 
Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)” (Β’ 1781)  

                                                           
12

 Συμπλθρϊνεται εφόςον το επιλζξει θ Α.Α ςτθν περίπτωςθ που επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για περιςςότερα ι όλα 
τμιματα 

13
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 



 

Σελίδα 10 

 ηεο κε αξ. 64233/10.06.2021 (2453/Β΄/09.06.2021) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ 
αθνξνύλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε 
ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)». 

 ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην 
πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ 
ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο 
Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α‟167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 
85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α‟ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α‟ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α‟ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 
156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 
ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α‟ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α‟ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη 
ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α‟ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α‟ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 
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πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Σν κε αξηζκ. πξση. 88829/29-5-2021 Έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 
Θξάθεο κε ζέκα «Έγθξηζε αγνξάο νρεκάησλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ»   

 Σελ ππ΄ αξηζκ. 386/2021 Απφθαζε  Αλάιεςεο  Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Γίνπ Οιχκπνπ. 
 Σηο ππ΄ αξηζκ. 223/2019 θαη 236/2019 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Σελ ππ. αξηζ. 547/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξ. 36/2021 
κειέηεο θαη ηξφπνο εθηέιεζεο δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο: Πξνκήζεηα  
Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ  Γίνπ – 
Οιχκπνπ» κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ΄ αξηζκ. 36/2021 κειέηε θαη απνθαζίζηεθε ε  
απνζχλδεζε ηνπ ηκήκαηνο 7 ηεο κειέηεο  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00€ κε ην ΦΠΑ 
απφ ηνλ ζπλνιηθφ δηαγσληζκφ δηφηη δελ ππεξβαίλνπλ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο φισλ ησλ 
ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 657.968,80€  θαη  ηελ αλάζεζή ηνπο 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016   

 Σελ ππ. αξηζ. 5488/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Έγθξηζε ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα  Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ  γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ  Γίνπ – Οιχκπνπ» , θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ  
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζή ηεο θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
επηηξνπήο γλσκνδφηεζεο επί ηπρφλ ελζηάζεσλ», θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ  δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ αλάζεζή ηεο θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επηηξνπήο 
γλσκνδφηεζεο επί ηπρφλ ελζηάζεσλ 

 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθή Πχιε 
www.promitheus.gov.gr) φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :   

 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΓΟΔΧΝ 

ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ  
ΔΝΧΖ    

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ ΣΟΤ 
ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚ
Ζ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗ
Α ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

www.promitheus.gov.
gr 

15-11-2021 17-11-2021 17-11-2021 19-12-2021 θαη 
ΧΡΑ 23.00 

 

 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο14  

                                                           
14

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 
άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Πξνθήξπμε15 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 15-11-
2021 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Β.  Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 16 

Ζ πξνθήξπμε17 θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε ηνπο παξαθάησ 
πζηεκηθνχο Αχμνληεο Αξηζκνχο:  ΣΜΖΜΑ 1 - Α.Α.. ΔΖΓΖ 141427, ΣΜΖΜΑ 2 - Α.Α.. 
ΔΖΓΖ 141428, ΣΜΖΜΑ 3 - Α.Α.. ΔΖΓΖ 141429, ΣΜΖΜΑ 4 - Α.Α.. ΔΖΓΖ 141430, 
ΣΜΖΜΑ 5 - Α.Α.. ΔΖΓΖ 141431 θαη ΣΜΖΜΑ 6 - Α.Α.. ΔΖΓΖ 141432, θαη αλαξηήζεθαλ 
ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν18 19 20, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 
4412/2016 .  
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).   

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) :   www.dion-olympos.gr    

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη αλαινγηθά ηνπο πξνκεζεπηέο αλά 
ηκήκα, κε βάζε ηελ εθηηκψκελε αμία θάζε ηκήκαηνο  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,21  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 
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 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΛΛ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

16
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

17
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
18

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

19
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ 

του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

20
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΛΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΚΝΛΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ 
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

21
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dion-olympos.gr/
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γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 



 

Σελίδα 14 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,22  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε κε πξνζσξηλφ αξηζκφ αλαθνξάο  ENOTICES-diouolympou/2021-157642 Πξνθήξπμε ηεο 
χκβαζεο, φπσο απηή έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε  ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο  

2. ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  

3. ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο 

4. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

5. ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 

6. ε ππ΄ αξηζ. 36/2021 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), 
ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr)23. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα 
δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαη ηε δαπάλε 
ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ 
ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη 
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν24. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ, νδφο Αγίνπ Νηθνιάνπ 15 Ληηφρσξν ζηα 
ηειέθσλα 2352350155 θαη 2352350148 Γξαθείν πξνκεζεηψλ θαζψο επίζεο θαη  ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ www.dion-olympos.gr φπνπ ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 10 εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην 

                                                           
22

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του 
περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων 
από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν 
πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ 
οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

23
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

24
 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ. 

http://www.dion-olympos.gr/
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ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα 

ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα 

παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 
αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο25.  

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔΔΔΔ (κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν 
«Γηνξζσηηθφ»26) θαη ζην ΚΖΜΓΖ 27. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο28 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν.  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 
δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο 
κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη 
δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 29.  

                                                           
25

 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
26

  Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

27
 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 
28

  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
29

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα30. 

2.1.5 Δγγπήζεηο31 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)32, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ33. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο34.  

Ζ πεξ. αα‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη 
ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο 
αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

                                                           
30

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
31

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
32

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
33

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

34
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ35, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 736 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ37. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 
ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο38 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ39.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο40 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο41, 
πνζνχ  10.212,40 επξψ42 ήηνη :  

ΣΜΖΜΑ 1   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 1,800,00€  

ΣΜΖΜΑ 2   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    598,20€ 

ΣΜΖΜΑ 3   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    598,20€   

                                                           
35

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
36

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

37
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

38
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
39

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
40

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
41

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016). 

42
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΣΜΖΜΑ 4   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    1.128,00€   

ΣΜΖΜΑ 5   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    1.128,00€  

ΣΜΖΜΑ 6   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     4.960,00€  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/201643. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο 
πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί44, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ 
άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ 
είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 
απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ45  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε46 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

                                                           
43

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
44

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
45

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
46

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 
(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 
θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 
Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 
θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 
(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α‟ 139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 
(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 
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- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη 

αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λφκηκν 

εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 
έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 
ηεξείηαη. 
 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 
ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 -- 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη47 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο48:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/201649, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

                                                           
47

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

48
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

49
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη 
φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,50  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 
θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο 
πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό γεγνλόο.51 

2.2.3.5. -- 

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία52, 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 
δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 
εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 
επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 

                                                           
50

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
51

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
52

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑ 387/19 
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παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 53. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/201654. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο55  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο56  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 
ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ57  
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 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
54 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  
55

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΛΛ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

56
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

57
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα58  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα59  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο60  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ61 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 
ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο62. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.   

  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 
έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ 
θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή  πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο θνξέαο πνπ 
αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ 
πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) 
ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 

                                                           
58

 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με 
αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα 
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

59
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

60
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν 

κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  
61

 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
62

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
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εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο63. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
δηα ηνπ ΔΔΔ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. 
δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε64. 

ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 
ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη 
ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο65.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή66.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 
ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 
ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ67 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.68  

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
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 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

64
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

65
 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

66
 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  

67
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

68
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη 
κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ 
ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ.69 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην 
ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ.70 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔ ππνβάιιεηαη 
ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο71. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ,72 ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο73 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 

3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο74. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 

έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ75. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα76  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη‟ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 
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 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
70

 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
71

 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
72

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
73

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
74

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
75

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

76
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε 
ζπλαίλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ77. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  
παξαθάησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ 
πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. 
α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 
πεξίπησζε (α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ..  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ  

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 
δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα 
ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.478 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΗΚΔ 
πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή 
θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ79. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 
επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 

ζη) -- 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 
ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
79

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.80 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ σο άλσ 
Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 
αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 
(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. -- 

Β.4. -- 

Β.5. -- 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη 
δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 
ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ81, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

81
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 

ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 

247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
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εθπξνζψπεζεο82, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ. 

 ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 
ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 
εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, 
εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 
κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη 
ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο83 πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 
Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 
πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη 
πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

                                                           
82

  Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 
διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 

83
 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο 
θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή 
πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ 
ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα 
ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη 
ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε.  

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε 
ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 
ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο84   

Κξηηήξην αλάζεζεο85 ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο86, ε νπνία αλά ηκήκα εθηηκάηαη βάζεη 
ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:  

 

Α) ηκήκα 1  

ΠΙΝΑΚΑ 

                                                           
84

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

85
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΦ)  

86
 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 

αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  

ΑΝΑΘΕΗ  
(Καλαθοφόρου) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

 Π Λ Α Ι  Ι Ο    

1 Μικτό φορτίο  100 ~ 120 10,00 

2 Κινθτιρασ, εκπομπι καυςαερίων  100 ~ 120 10,00 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100 ~ 120 10,00 

4 Σφςτθμα πεδιςεωσ 100 ~ 120 10,00 

5 Σφςτθμα ανάρτθςθσ 100 ~ 120 5,00 

6 Κάλαμοσ οδιγθςθσ (καμπίνα) 100 ~ 120 5,00 

7 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ  100 ~ 120 2,00 

 Τ Π Ε Ρ Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η    

8 Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ 100 ~ 120 10,00 

9 
Χειριςτιριο καλακιοφ , χειριςτιριο βραχιόνων 

ςτιριξθσ (ποδαρικϊν) 
100 ~ 120 10,00 

10 Καλάκι εργαςίασ 100 ~ 120 10,00 

11 Υδραυλικό ςφςτθμα 100 ~ 120 5,00 

12 Ρζλματα εδραςθσ 100 ~ 120 8,00 

13 Συςτιματα αςφαλείασ   100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 
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Β) ηκήκαηα 2 θαη 3  

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
- ΑΝΑΘΔΖ  
(Ζκηθνξηεγώλ 

Μηάκηζεο 
Κακπίλαο  Σύπνπ 

Pickup 4x4) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Κινθτιρασ, Σφςτθμα Εξαγωγισ Καυςαερίων  100 ~ 120 25,00 

2 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ - κιβϊτιο ταχυτιτων 100 ~ 120 20,00 

3 Διαφορικά 100 ~ 120 15,00 

4 Σφςτθμα διεφκυνςθσ , ςφςτθμα πζδθςθσ  100 ~ 120 15,00 

5 Σφςτθμα αναρτιςεων,  τροχοί – ελαςτικά  100 ~ 120 10,00 

6 Καμπίνα οδιγθςθσ   100 ~ 120 5,00 

7 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ βάροσ – διαςτάςεισ  100 ~ 120 5,00 

8 Διάφορα , Λοιπόσ πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ   100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

 

Γ) ηκήκαηα 4  θαη 5  

ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  
ΑΝΑΘΕΗ  

(Αυτοκινοφμενοι 
Εκςκαφείσ Σφπου 

JCB) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
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(Κ) ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Ζτοσ καταςκευισ  100 ~ 120 35,00 

2 Ώξεο ιεηηνπξγίαο 100 ~ 120 25,00 

3 Κινθτιρασ , Κιβϊτιο ταχυτιτων  100 ~ 120 10,00 

4 Μθχανιςμόσ φϊρτοςθσ – εκςκαφισ   100 ~ 120 10,00 

5 Υδραυλικό Σφςτθμα  100 ~ 120 10,00 

6 Σφςτθμα πζδθςθσ , τροχοί 100 ~ 120 5,00 

7 Καμπίνα – όργανα και λοιπά ςτοιχεία  100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

 
Γ) ηκήκα 6  

 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  
ΑΝΑΘΕΗ   

(Διαμορφωτήσ 
γαιών ) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Βάροσ Διαςτάςεισ  100 ~ 120 15,00 

2 Κινθτιρασ  100 ~ 120 15,00 

3 
Κιβϊτιο ταχυτιτων 

 
100 ~ 120 10,00 

4 Διαφορικά / τελικζσ κινιςεισ / ηεφγοσ τροχϊν 100 ~ 120 10,00 

5 
Σφςτθμα πζδθςθσ 

 
100 ~ 120 10,00 
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6 
Άξονεσ / ελαςτικά 

 
100 ~ 120 5,00 

7 
Σφςτθμα διεφκυνςθσ 

 
100 ~ 120 5,00 

8 
Ρλαίςιο και ςφνδεςμοσ άρκρωςθσ 

 
100 ~ 120 5,00 

9 
Λεπίδα 

 
100 ~ 120 5,00 

10 Στεφάνθ και ράβδοσ ηεφξθσ 100 ~ 120 5,00 

11 Υδραυλικό ςφςτθμα 100 ~ 120 5,00 

12 
Θλεκτρικό ςφςτθμα 

 
100 ~ 120 3,00 

13 
Κάλαμοσ χειριςτοφ 

 
100 ~ 120 2,00 

14 
Ρρόςκετοσ εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθ - ανταλλακτικά. 

 
100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

2.3.2  Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ87  

 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Οη 100 βαζκνί 
αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο .  

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα 
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

                                                           
87

 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
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Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 

 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο  πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ήηνη απηή 

ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί.  

 

 

 

Λ = 

Πξνζθεξζείζα ηηκή 

πλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο 
πξνζθνξάο 

 

2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί88  

-- 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η θαη ΗΗ ηεο 
Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο89. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ.90 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα 
άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 
λ.4412/2016 εθδνζείζα κε αξηζκ. 64233/10.06.2021 (2453/Β΄/09.06.2021) Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
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 Άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
89

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
90

 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 



 

Σελίδα 36 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμήο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο).  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν 
νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ 
θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 
ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  
 
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 
ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηεο.91 
 
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο:  
(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή 
Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 
ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα 
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα 
ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ 
ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ 
θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη 
νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ92.   
 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ πξόζζεηα ησλ αλσηέξσ θαη ηα θάησζη : 

Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή (γηα θάζε ηκήκα πνπ 
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 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
92

 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 



 

Σελίδα 37 

ππνβάιιεηαη πξνζθνξά) ην ππόδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII 
πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε  

  

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί 
Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά 
δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2793 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 
πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 94 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ95 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 
θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 
θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ 
νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199996,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

94
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
95

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

96
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 



 

Σελίδα 38 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή 
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν97.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 
4412/2016. 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ 
έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη 
απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά 
«χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 
λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 
15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή 
παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ 
ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ 
φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο 
αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 

Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 
απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά 
απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 
θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 
ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ 
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ 
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- 
ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο 
ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ98 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ 
Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 
δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) 
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ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 
2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα  απηήο.  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 
ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν 
κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 
ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 
παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

[Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο 
ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε 
ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.] 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη  λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο  ππ΄αξ. 36/2021 
Μειέηε (Παξάξηεκα Η), πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.  

Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα99100.  ήηνη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ζρεδηαγξάκκαηα, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θιπ, απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.  

 

 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαηεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά: 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 3 ετϊν, θ οποία εγγφθςθ να είναι 

ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ 

καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Διμου, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι 

φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό. (για τα τμήματα 1, 2, 3 και 6) 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, θ οποία εγγφθςθ να είναι 

ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ 

καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Διμου, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι 

φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό. (για τα τμήματα 4 και 5 ) 
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 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ προκεςμία παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ορίηεται ςε 180 θμζρεσ  

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τα τμιματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6  

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ τελικι παράδοςθ κα γίνει ςτθν ζδρα του Διμου με τα ζξοδα να βαρφνουν 

τον προμθκευτι. ( για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 ) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το  όχθμα κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ κυκλοφορίασ και τισ 

πινακίδεσ κυκλοφορίασ . (για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 ) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ, Ρρότυπα και 

Κανονιςμοφσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των ςυγκεκριμζνων ειδϊν. ( για 

τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 ) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δθλϊνει ότι κα παρζχει τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ προςωπικοφ, 

χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ ςτθν ζδρα του Διμου. (για τα τμήματα 

1, 2, 3, 4, 5 και 6) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρει ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων: α) τθσ με αρ. πρωτ. ………./…-…-2021 

διακιρυξθσ, β) τθσ με αρικμό 36/2021 Μελζτθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. ( για τα 

τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δθλωκοφν οι ϊρεσ λειτουργίασ κακϊσ και το ζτοσ  πρϊτθσ 

κυκλοφορίασ (για τα τμιματα 4 και 5) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ:  

α) ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ101. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ     

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο δειαδή : 

 ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζε πνηφηεηαο 
– ηηκήο αλά θαηεγνξία νρεκάησλ βάζεη θξηηεξίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο  

 

 
Α. Σηκέο  
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα αγαζνχ δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα 

 

Καζώο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά,  έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξκεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ηνπ, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν, κε ηελ πξνζθεξόκελε 
ηηκή (γηα θάζε ηκήκα πνπ ππνβάιεηαη πξνζθνξά) ην ππόδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
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Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ  θαη ζηελ 
επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 
θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα ζην 
Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ102   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
δψδεθα (12)  κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη 
σο κε θαλνληθή. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 
ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ103 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 
ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 
ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο,104  

                                                           
102

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
103

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
104

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 



 

Σελίδα 42 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ 
έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα 
ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ 
θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 
λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή 
ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 
103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ105 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο106, εθεμήο Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά», ηελ 23-12-2021 θαη ψξα 08.30  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

 

ε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα 
κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή107. 

 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ 
ηεο108, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 
ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 
κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη 
γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 
πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα109. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά  ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε 
ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε 
ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.  

                                                           
105

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
106

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

107
 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

108
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

109
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 
αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ 
απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο 
νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε 
επηκέιεηα απηήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ λ.4412/2016  θαη ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο 
ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ παξαγξάθσλ 2.3.1 
θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά» 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ. 
Μεηά απφ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 
απηνχο. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο θαηά ζεηξά 
θαηάηαμεο, κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο γηα ηελ 
απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.   
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 
πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη 
ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν 
ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. [ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα 
ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή όρη ησλ ζρεηηθώλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξόλησλ 
ελζσκαηώλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απόθαζε110] 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 
βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε 
κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.  

                                                           
110

 Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα 
χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 



 

Σελίδα 45 

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο111 ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. [Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο 
ελζσκαηώλνληαη νκνίσο ζηελ θαησηέξσ απόθαζε] 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ην αλσηέξσ 
πξαθηηθφ θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ 
ζηαδίνπ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα 
ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξ. 
3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 
πξαθηηθνχ θαηάηαμεο πξνζθνξψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο112. 

ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 
ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ 
ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο113. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ114 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  
πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη 
απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 
έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 
νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5115.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

                                                           
111

 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
112

  Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
113

 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
114

 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
115

 Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 



 

Σελίδα 46 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 
παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 
ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή 
ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ 
παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 
πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 
δηαθάλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ 
ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε 
πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε 
γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), 
δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ116.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ 
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ 
ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο117  

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο 
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 
ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ 
νξηζηηθά, ηδίσο δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ 
θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο118. Καηά 
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο.119 

 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, 
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 
αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, 
θαη  
δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 
λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε 
δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 
δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία 
εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη 
ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 
ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
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απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 
αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 
4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ120 . 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο121 . 

Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 
αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο 
θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη 
εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59122. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ 
έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 
4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί 
ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ 
άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 
39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο 
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
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Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα 
αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»  :  

α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, 
δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο 
αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 
ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ 
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά 
ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ 
ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ 
ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη 
σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ 
απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί 
αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 
αθχξσζεο123 .  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 
αθχξσζεο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην σο άλσ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία 
δέθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Ζ 
άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο 
δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 
απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ λ. 4412/2016. Με ηελ θαηάζεζε ηεο 
αηηήζεσο αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρίδεη απφ ηελ 
επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ο δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο 
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο 
απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο 
αλαζηνιήο.  

Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη εθ κέξνπο ηνπ πιήξεο 
γλψζε, κεηά ηελ 1.9.2021, β) απφ παξαιείςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κέξνπο ηεο κεηά ηελ 
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  Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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1.9.2021, εθδηθάδνληαη κε ηηο λέεο εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 138 λ. 4782/2021124 , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

Με ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη αθχξσζεο 
ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΠΠ.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 
θσιχνπλ, εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο 
απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, 
ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε 
πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά .  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο 
άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 
ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 
παξάιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε 
ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ 
ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα 
πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 
ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο:  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

                                                           
124

  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 
παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα δηάζηεκα 60 εκεξψλ  

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 
γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξφζεζκνπ.  

 4.1.2.  Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε «εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 
δπζιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηκήκα νξίδεηαη ζην πφζν φπσο θαίλεηαη παξαθάησ : 

ΣΜΖΜΑ 1   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   4.500,00€ δηάξθεηαο  3 εηψλ 

ΣΜΖΜΑ 2   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   1.495,50€ δηάξθεηαο  3 εηψλ 

ΣΜΖΜΑ 3   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   1.495,50€ δηάξθεηαο  3 εηψλ 

ΣΜΖΜΑ 4   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   2.820,00€ δηάξθεηαο  1 έηνπο 

ΣΜΖΜΑ 5   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   2.820,00€ δηάξθεηαο  1 έηνπο 

ΣΜΖΜΑ 6   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ  12.400,00€ δηάξθεηαο 3 εηψλ  

 

Ζ επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.6 ηεο παξνχζαο125. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 
2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
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 Άρκρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ 
(ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ 
παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.126. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο127. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ 
κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  
ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 
δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο128 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ. 4412/129 130 

                                                           
126

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
127

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
128

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
129

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

130
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο131, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα 
φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α),  ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 
πξνζθαιέζεη ηνλ επφκελν, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη ην 
αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ απηφο είρε ππνβάιεη (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)132. Ζ ζχκβαζε 
ζπλάπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο 
πξφηαζεο.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο133  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο 
ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο134  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

                                                                                                                                                                                                 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

131
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

132
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

133
 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

134
     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 

του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  
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 Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ  

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016135, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 136 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ λ. 4412/2016137 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)138 . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο139 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο): 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ 
επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
επφκελεο παξαγξάθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 
πεξίπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016140 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 

                                                           
135

 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
136

 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
137

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

138
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

139
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε 
πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ αλσηέξσ εηδηθή φριεζε.  Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή 
φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε, 

β) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη 
κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, 
αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 
απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 
απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,05 

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ 
έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε 
πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν 
δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 
θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. [ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα 
επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ π.δ.] 

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ 
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Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν141 πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 
πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά 
ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 
πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ142   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 
παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη‟ 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη 
ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 
απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 
απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 
αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016143. Πξηλ απφ ηελ 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 
ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο 
ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ 
απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην 
δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
142

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

143
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζε εθαηφλ νγδφληα ( 180 ) εκέξεο, απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη σο ηφπνο παξάδνζεο, νξίδεηαη ην Ακαμνζηάζην ηνπ 
Γήκνπ. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο ζην ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εηδψλ, ζα 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα παξαδψζεη, ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, ην θάζε φρεκα 
άζηθην θαη ρσξίο δεκηέο. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο 
πηλαθίδεο θπθινθνξίαο. Σν φρεκα ζα πξέπεη επίζεο λα θέξεη ηηο απαηηνχκελεο επηγξαθέο  ρξψκαηνο 
επηινγήο ηνπ Γήκνπ (ζα αλαγξάθεηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θάζε νρήκαηνο «ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - 
ΟΛΤΜΠΟΤ 2021») θαη πεξηθεξεηαθά ζα θέξεη θίηξηλε ισξίδα 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: α) 
ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 132 πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, β) έρεη 
εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν 
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  ηελ πεξίπησζε 
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο144. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο. 
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β‟ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε 
επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη 
θπξψζεηο. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη 
λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 
εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16145 ζχκθσλα κε ηα 

                                                           
144

      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
145

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
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νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ . Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 
δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν 
πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε   καθξνζθνπηθφ έιεγρν – πξαθηηθή 
δνθηκαζία. 

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε 
ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 
αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα 
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 
εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 
ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ.  

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, 
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε 
βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν 
εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 
πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.146 

                                                                                                                                                                                                 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  

146
 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 

θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ 
ζην εμσηεξηθό 

-- 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

-- 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο147  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη φιεο ηηο απαηηνχµελεο  απν ηελ 
κειέηε εγγπήζεηο γηα ηνλ πξνζθεξφµελν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ωο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 
εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ε νπνία ζα θαιχπηεη 
φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηκήκα  φπσο θαίλεηαη παξαθάησ :  

ΣΜΖΜΑ 1   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   4.500,00€ δηάξθεηαο  3 εηψλ 

ΣΜΖΜΑ 2   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   1.495,50€ δηάξθεηαο  3 εηψλ 

ΣΜΖΜΑ 3   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   1.495,50€ δηάξθεηαο  3 εηψλ 

ΣΜΖΜΑ 4   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   2.820,00€ δηάξθεηαο  1 έηνπο 

ΣΜΖΜΑ 5   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ   2.820,00€ δηάξθεηαο  1 έηνπο 

ΣΜΖΜΑ 6   : εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο   πνζνχ  12.400,00€ δηάξθεηαο 3 εηψλ 

Ζ εγγχεζε ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη 
λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ θνξέα, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ. 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα 
πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν 
θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή148 πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 
αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 
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ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ 
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε σο 
άλσ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν 
απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ  
θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 
πεξί εγγπήζεσλ θαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο149  

-- 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα θαη ε ηπρφλ χπαξμε απφθιηζεο ζα 

ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο 

ππεξεζίαο (ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη απνθιίζεηο είλαη αληηθείκελν αμηνιφγεζεο κφλν θαη φρη 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο). Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε «ηνπιάρηζηνλ» ή «νπσζδήπνηε» ή 

«απαξαηηήησο»  δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ ηελ δεηνχκελε 

ηηκή. ηηο απαηηήζεηο φπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο «πεξίπνπ», γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε ± 10% ζηελ 

αλαθεξφκελε ηηκή. Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αλαιπηηθά, 

λνείηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο θαιήο ηερληθήο 

θαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία . 

 

 

 

1) Καηλνύξγην θαιαζνθόξν ύςνπο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 13 κέηξσλ θαη νξηδόληηαο 

εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 6 κέηξσλ (ηκήκα 1) 

  1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

Σν πξνο πξνκήζεηα θαιαζνθφξν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο,  ηνπιάρηζηνλ 13κ χςνπο εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 6κ νξηδφληηαο εξγαζίαο. 

Θα απνηειείηαη απφ πιαίζην απηνθίλεην θαη ππεξθαηαζθεπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ θαη ζα είλαη 

ηζρπξήο θαηαζθεπήο. H φιε θαηαζθεπή πξέπεη λα γίλεη βάζεη ηεο νδεγίαο EN280:2013+Α1:2015 

Θα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, γλσζηνχ θαη κε θαιή θήκε εξγνζηαζίνπ. Σα βάξε θαη‟ άμνλα θαη 

ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ψζηε ην φρεκα λα 

θπθινθνξεί λφκηκα θαη κε αζθάιεηα ζηνπο Διιεληθνχο δξφκνπο, γηα ειάρηζην θνξηίν θαιαζηνχ 

εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ  220kg. 

Ζ θφξηηζε ησλ αμφλσλ κε πιήξεο θνξηίν θαη εμάξηεζε πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηα κέγηζηα 

επηηξεπφκελα φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. ην πιαίζην θαηαζθεπήο ηνπ κεραληζκνχ ζα 

ζηεξίδνληαη νη βξαρίνλεο. ην απηνθίλεην ζα ηνπνζεηεζνχλ νη απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια 

δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο. Θα ππάξρεη πιήξεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ. , ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα απαξαίηεηα θσηηζηηθά θαη ερεηηθά 

ζπζηήκαηα. 
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Σo φρεκα ζα πξέπεη λα θέξεη ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα 

βάζεη ηεο νδεγίαο 2006/42/ΔΔ/21-1209.  

2.   ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

     2.1   ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΠΛΑΗΗΟ  

1    ΓΔΝΗΚΑ 

Σν ππφ πξνκήζεηα θνξηεγφ απηνθίλεην, ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EURO 6  , θαηάιιειν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππεξθαηαζθεπήο 

θαιαζνθφξνπ. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη νη κηθξφηεξεο δπλαηέο, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

επειημία ηνπ νρήκαηνο. Σν κεηαμφλην ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 2,5 κ. 

2   ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΦΟΡΣΖΓΟΤ 

Σν πιαίζην ζα είλαη ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, 

πεηξειαηνθίλεην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο, γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή, ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ. 

Σν νιηθφ κηθηφ θνξηίν ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πεξίπνπ 5,5 tn . 

Λφγσ ηεο κεγάιεο θαηαπνλήζεσο ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπνζέηεζε 

ππεξθαηαζθεπήο ην ζαζί ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη βαξηάο θαηαζθεπήο θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα παξνπζηάδεη ξήγκα ή ζηξέβισζε, αθφκε θαη γηα θνξηίν 25% κεγαιχηεξν ηνπ 

αλσηάηνπ επηηξεπφκελνπ. 

3  ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΖΓΖΖ (ΚΑΜΠΗΝΑ) 

Σν φρεκα ζα είλαη πξνσζεκέλεο  νδήγεζεο κε  θακπίλα 2 ζπξψλ κε  εκπξφζζηεο ζέζεηο 

επηβαηλφλησλ. Ζ θακπίλα ζα εδξάδεηαη επί ηνπ πιαηζίνπ κέζσ αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ.   

Σν ηηκφλη ζα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο θαη ζα είλαη απαξαίηεηα πδξαπιηθφ. 

Θα θέξεη θάζηζκα νδεγνχ κε αλάξηεζε, πιήξσο ξπζκηδφκελν, θαζίζκαηα απαξαηηήησο γηα δχν 

ζπλνδεγνχο, φια κε δψλεο αζθαιείαο. 

Ζ θακπίλα ζα θέξεη απαξαηηήησο ζεξκηθή κφλσζε, παξκπξίδ παλνξακηθνχ ηχπνπ, αληηειηαθά 

ζθηάδηα, εζσηεξηθφ θσηηζκφ, πιαζηηθφ ηάπεηα δαπέδνπ, εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο, ζχζηεκα 

immobilizer θιπ. Θα έρεη δχν πφξηεο κε ξπζκηδφκελα ειεθηξηθά παξάζπξα. 

4   ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

Θα πξέπεη λα είλαη ηεηξαθχιηλδξνο,  ηνπιάρηζηνλ 140 Hp. 

Θα θέξεη απαξαίηεηα ζχζηεκα ππεξζπκπηέζεσο. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα θέξεη 

εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο φπσο αληιία πνιχ πςειήο πηέζεσο, ηνπξκπίλα, ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ θιπ. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 lt. 

5   ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα δίλεη ηνπιάρηζηνλ 5 ηαρχηεηεο κπξνζηά, πιήξσο ζπγρξνληζκέλεο θαη 1 

πίζσ. Δπίζεο ζα ππάξρεη απαξαίηεηα έμνδνο ζην θηβψηην γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δπλακνιήπηε 

PTO, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο. 



 

Σελίδα 63 

Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα πνξείαο ζα πεξηνξίδεηαη ειεθηξνληθά ζηα 90 km/h. 

Δπίζεο, ε αλαξξηρεηηθφηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα ππεξβαίλεη ην 20%. 

6   ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΔΧ 

Τδξαπιηθά δηζθφθξελα ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο θαη κεραληθφ παξθφθξελν, ηα νπνία ζα 

ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. Θα έρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ABS. 

7  ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ 

Αλάξηεζε κεραληθή κε αλεμάξηεηνπο ηξνρνχο εκπξφο θαη κέζσ εκηειιεηπηηθψλ ή παξαβνιηθψλ 

ειαηεξίσλ πίζσ, κε αληηζηξεπηηθνχο ξάβδνπο θαη ακνξηηζέξ.  Γεθηά θαη άιια ζπζηήκαηα 

αλάξηεζεο, αξθεί λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ζηηβαξφηεηα ηνπ νρήκαηνο.  

8  ΣΡΟΥΟΗ 

Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη αλαγλσξηζκέλνπ 

θαηαζθεπαζηή κε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.  

9  ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ : 

Έλα (1) πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζέζε. 

Ζιεθηξηθνχο θαζξέθηεο νπίζζηαο ζέαο, εμσηεξηθνχο & Ζιεθηξηθά παξάζπξα. 

πλήζε ζεηξά εξγαιείσλ (λα δνζεί αλαιπηηθή θαηάζηαζε). 

Ππξνζβεζηήξαο ή ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. & Πιήξεο θαξκαθείν θαηά Κ.Ο.Κ. 

Σξίγσλν αζθαιείαο & Φάξνο 

Σαρνγξάθν θαηά Κ.Ο.Κ. 

Πιήξε ζεηξά θσηηζηηθψλ ζεκάησλ, θαζξέθηεο, θφξλα θιπ.  θαηά Κ.Ο.Κ. 

10  ΒΑΦΖ 

Σν πιαίζην ζα πξέπεη λα έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. Ζ ππεξθαηαζθεπή, αθνχ απνιηπαλζεί θαηάιιεια, ζα βαθεί κε 

δχν ζηξψζεηο αζηάξη θαη δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο  κε αλαδπφκελν γαιβάληζκα ζηα ηειεζθφπηα θαη 

ζηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνχ. 

11  ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Σφζν ην πιαίζην φζν θαη ε ππεξθαηαζθεπή ζα θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 3 

εηψλ. Ζ εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε  4.500€  

12  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΔΧ 

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, εληφο εθαηφλ νγδφληα  (180) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. 

2.2   ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ   

1. Ζ ππεξθαηαζθεπή λα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα εμ‟ νινθιήξνπ κεηαιιηθή θαη ζρεδηαζκέλε γηα 

ηελ αλχςσζε εηδηθνχ θαιαζηνχ αζθαιψο γηα δπν(2) άηνκα κε ηα εξγαιεία ηνπο. 

2. Θα θέξεη δε ζήκαλζε CE – Σακπειάθη θαηαζθεπήο  ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 
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3. Θα θέξεη δηθφ ηεο πιαίζην – πιαηθφξκα πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ 

δάπεδν αινπκηλίνπ θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζσ εηδηθψλ βάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 1 εξκάξην  απνζήθεπζεο. 

4. Σν αλπςσηηθφ θαη ε ππεξθαηαζθεπή αθνχ απνιηπαλζεί θαηάιιεια, ζα βαθεί κε δχν 

ζηξψζεηο αζηάξη θαη δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο  κε αλαδπφκελν γαιβάληζκα ζηα ηειεζθφπηα 

θαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνχ. 

 Αλαιπηηθά ε ππεξθαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από 

2.2.1     ΑΝΤΦΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ  

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηθαλφο λα 

αληέμεη κε ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα φια ηα θνξηία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ίδην βάξνο ην 

βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ θαη ζηηο δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηηο θηλήζεηο 

ηνπ. 

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη κεηθηνχ ηχπνπ (αξζξσηνχ-ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ) κε έλα  

ηνπιάρηζηνλ ηειεζθνπηθφ δνθφ.  

Οη βξαρίνλεο ζα πεξηζηξέθνληαη επί εηδηθήο βάζεο θαηά 360 κνίξεο κε πδξαπιηθή πεξηζηξνθή ζε 

ζχζηεκα αηέξκνλα κε ξνπιεκάλ θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο ν νπνίνο ζα είλαη ειεθηξηθά 

κνλσκέλνο, ψζηε λα κπνξεί λα απνκνλψλεηαη ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο απφ ην πιαίζην - 

πιαηθφξκα. 

             Όια ηα παξαπάλσ ζα απνδεηθλχνληαη κε ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη βεβαίσζε φπνπ ζα 

θαίλεηαη ε κφλσζε ζην ζχζηεκα πεξηζηξνθήο. 

 Να έρεη ζχζηεκα απηνκάηνπ νξηδνληίσζεο  θαιαζηνχ. 

Όιν ην πδξαπιηθφ - ειεθηξηθφ ζχζηεκα θαη ην πδξαπιηθφ έκβνιν ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ηεο 

ηειεζθνπηθήο δνθνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θζνξά ηνπ. Να θαηαηεζεί ζρέδην ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη βεβαίσζε  ηνπ, πνπ ζα βεβαηψλεη ην παξαπάλσ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη αζφξπβε πδξαπιηθή κε ηξία (3) ρεηξηζηήξηα: 

ην θεληξηθό ρεηξηζηήξην εδάθνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 7" ζηελ νπνία 

ζα εκθαλίδνληαη νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ψζηε ν 

ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ 

(αλ ην ζχζηεκα επζηάζεηαο είλαη ζηε ζσζηή ζέζε θηι.)  

Θα ππάξρνπλ αλαινγηθνί ειεθηξνληθνί κνρινί γηα φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ κεραληζκνχ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη θηλήζεηο κε αζθάιεηα θαη κε αλαινγηθνί ηαρχηεηα ειεγρφκελνη απφ ην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

Δπίζεο ζα ππάξρεη:  

α. θεληξηθφο γεληθφο δηαθφπηεο 

β. θιείδσκα ρεηξηζηεξίνπ πεικάησλ κε θιεηδί 

γ. θιείδσκα φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ απφ ην έδαθνο κε θιεηδί θαη εθφζνλ 

γπξίζνπκε ηηο εληνιέο ζην θαιάζη κε θιεηδί νχηνο ψζηε φηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ρεηξηζηήξην 

ηνπ θαιαζηνχ ην αληίζηνηρν ηνπ εδάθνπο ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο 
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δ. θεληξηθφ   (emergency stop) γηα άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ε. χζηεκα PLC γηα Έιεγρν  θηλήζεσλ 

Έιεγρνο ζηαζεξνπνίεζεο κεραλήο 

Μέηξεζε σξψλ εξγαζίαο κεραλήο 

Έλδεημε βιαβψλ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη νδεγίεο απνθαηαζηάζεηο   

Έιεγρνο κεραλήο γηα αζθαιή πνξεία. 

Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζα ειέγρεηε θαη ζα νδεγείηε απφ κνλάδα plc αλαγλσξηζκέλνπ 

θαηαζθεπαζηή . 

Υεηξηζηήξην θαιαζηνύ  

α.   Αλαινγηθνί ειεθηξνληθνί κνρινί γηα φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ κεραληζκνχ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη θηλήζεηο κε αζθάιεηα θαη κε αλαινγηθνί ηαρχηεηα ειεγρφκελνη απφ ην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

β.        Κεληξηθφ   (emergency stop) γηα άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

γ.       Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο απφ ηηο νπνίεο ζα θαίλεηαη αλ ππάξρεη ηξνθνδνζία ζην ρεηξηζηήξην, αλ ην 

ζχζηεκα επζηάζεηαο είλαη ζηε ζσζηή ζέζε θαη αλ ην ζχζηεκα ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ είλαη 

κέζα ζηα φξηα ιεηηνπξγίαο. 

Υεηξηζηήξην βξαρηόλσλ ζηήξημεο (πνδαξηθώλ) 

α.  Αζθαιηζηηθή βαιβίδα 

β.  4 μερσξηζηέο αλαινγηθέο θέηεο αζθαιείαο γηα θάζε θίλεζε πέικαηνο   

2.2.2  ΚΑΛΑΘΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 Σν θαιάζη εξγαζίαο είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο αλάινγσλ 

δηαζηάζεσλ (ειάρηζηεο δηαζηάζεηο  1.4 ρ 0,7 ρ 1.2 m) κε εηδηθφ πιηθφ παξέρνληαο επαξθή 

κφλσζε γηα ειεθηξηθή εξγαζία ηνπιάρηζηνλ 5000V.Θα πξέπεη θαηά ηελ παξάδνζε λα 

θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ κφλσζεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα θαη βεβαίσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ ζα βεβαηψλεη φηη ε ειεθηξηθή κφλσζε είλαη ηνπιάρηζηνλ 5000V. 

 Φέξεη παξνρή  ξεπκαηνιήπηε  12 ή 24 volt. 

 ηε ζέζε εξεκίαο ηνπ κεραληζκνχ ην θαιάζη βξίζθεηαη ζε εππξφζηην ζεκείν ηνπ νρήκαηνο 

ψζηε λα αλεβαίλεη ν ρεηξηζηήο ρσξίο πξφβιεκα απφ ην δάπεδν ηεο πιαηθφξκαο. 

 Θχξα αζθαιείαο  

 Πξνζαξκνγή θαιαζηνχ ζηνλ ππζκέλα θαη ζχζηεκα νξηδνληίσζεο ηνπ θαιαζηνχ ζε φιεο ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα δχγηζεο  ζηνλ ππζκέλα ηνπ θαιαζηνχ  θαη  ζχζηεκα απνηξνπήο 

θηλήζεσλ.  

2.2.3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Ζ θίλεζε ηνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ ζα επηηπγράλεηαη κε ηξνθνδνζία πδξαπιηθνχ ειαίνπ απφ ηελ 

αληιία ειαίνπ ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην δπλακνδνηε ηνπ απηνθηλήηνπ(PTO). Με εληνιή 

εκπινθήο θαη απεκπινθήο απφ ηνλ ρεηξηζηή. 
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Όιεο νη ζσιελψζεηο πςειήο πίεζεο λα είλαη ζηεξηγκέλεο κε αζθάιεηα θαη θέξνπλ κεηαιιηθά 

θνιιήκαηα νπνχ απαηηείηαη. 

2.2.4  ΠΔΛΜΑΣΑ ΔΓΡΑΖ 

1. 4 ζηαζεξνπνηεηέο – πέικαηα ζηε βάζε ηνπ αλπςσηηθνχ 2 εκπξφζζηα 2 νπίζζηα κε 

αλεμάξηεηε ζηήξημε. 

       2.Αζθαιηζηηθή βαιβίδα   

3. Ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη αλεμάξηεηνπ ρεηξηζκνχ γηα αλσκαιίεο εδάθνπο  

4. Οξηδνληίσζε πιαηθφξκαο  

5. Αξζξσηά αληηειεθηξνπιεμηαθά πέικαηα απηφκαηεο πξνζαξκνγήο 

      6. Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγηά ηνπ αλπςσηηθνχ 

κεραληζκνχ αλ δελ είλαη ζσζηά αιθαδηαζκέλν ην φρεκα φπσο νξίδεη ε νδεγία  

     7. Οπηηθή έλδεημε εληφο ηηο θακπίλαο γηα ηε ζέζε ησλ πεικάησλ φπσο νξίδεη ε νδεγία 

8. Οη βξαρίνλεο ζηήξημεο, ζηνπο νπνίνπο πξνζαξκφδνληαη ηα πέικαηα έδξαζεο, ζα πξέπεη λα 

εθηείλνληαη θάζεηα πξνο ην έδαθνο θαη εληνο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ. Γηαγψληα 

επέθηαζε πεικάησλ απνξξίπηεηε ιφγν ηνπ φηη  δεκηνπξγνχληαη θζνξέο ζην νδφζηξσκα. 

2.2.5     ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ  –  ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

Οη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα δηαζέηεη ν αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη νη  αθφινπζεο: 

1. Όιν ην ειεθηξηθφ θαη πδξαπιηθφ θχθισκα θαη ε κπνπθάια ηειεζθνπίνπ ζα είλαη 

πξνζηαηεπκέλν κέζα ζηελ ηειεζθνπηθή κπνχκα θαη κέζα ζηνπο δνθνχο γηα ηελ απνθπγή 

αηπρήκαηνο θαη θζνξψλ απφ εμσηεξηθέο αληίμνεο ζπλζήθεο. 

2.  ε πεξίπησζε βιάβεο ε εκπινθήο ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο λα αθηλεηνπνηείηαη ν βξαρίνλαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλείηαη κέζσ ρεηξνθίλεηεο αληιίαο. 

3. ε πεξίπησζε βιάβεο ε εκπινθήο ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο λα αθηλεηνπνηείηαη ν βξαρίνλαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλείηαη κέζσ ρεηξνθίλεηεο αληιίαο. 

4. Παξάιιεια λα ειέγρεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αλπςσηηθνχ θαη δελ ζα επηηξέπεηαη ε έλαξμε 

απφ ηνλ ρεηξηζηή εθφζνλ δε παηήζνπλ ζσζηά ηα πέικαηα ή είλαη αζηαζήο ε έδξαζε ηνπ νρήκαηνο. 

5. Γηαθφπηεο (emergency stop)κε εηδηθφ ρεηξηζηήξην ηχπνπ καληηάξη. 

6. Οη πδξνζηαηηθνί θχιηλδξνη ζα θέξνπλ βαιβίδεο δηαθνπήο ξνήο ειαίνπ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο 

ησλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ νη νπνίεο ζα είλαη ελζσκαησκέλεο – θνιιεκέλεο θαη φρη κε βηδψκαηα ηα 

νπνία δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο. 

7. Οη ζηαζεξνπνηεηέο – πέικαηα λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο κε πξνζβάζηκνπο θαη κε 

θιεηδηά πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλπςσηηθνχ αλ πξψηα δελ ηνπνζεηεζνχλ θαη δε ζα 

επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο φηαλ ην θαιάζη βξίζθεηαη  ςειά. 

8. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί αζηαζήο θαηάζηαζε ζα δηαθφπηεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ αλπςσηηθνχ θαη ζα ππάξρεη αλάζρεζε ιεηηνπξγίαο. 

9. Όηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ρεηξηζηήξην ηνπ θαιαζηνχ ην αληίζηνηρν ηνπ εδάθνπο ηίζεηαη 

απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο κε εηδηθφ κεραληζκφ κε επηζθέςηκν θαηά ηελ ψξα έλαξμεο θαη 

εξγαζίαο 
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Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο . 

Σέινο κε ηελ παξάδνζε ζα θαηαηεζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο κε εκεξνκελία έθδνζεο 1 

κήλα πξηλ ηελ παξάδνζε 

 

2) Πξνκήζεηα  Γπν Καηλνύξγησλ  Μηάκηζεο Κακπίλαο  Ζκηθνξηεγώλ Ορεκάησλ Σύπνπ 

Pickup 4x4 ( ηκήκαηα 2 θαη 3) 

Σα ππφ πξνκήζεηα κηθξά αλνηθηά θνξηεγά νρήκαηα (ExtraCab) ηχπνπ PickUp 4x4 ζα είλαη ηειείσο 

θαηλνχξγηα, πξψηεο ρξήζεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο,  ζχγρξνλεο  ηερλνινγίαο  θαη  ζρεδίαζεο  θαη  

αληηξξππαληηθήο  ηερλνινγίαο.  Σν θάζε  φρεκα  δηπιήο  θακπίλαο  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  κε  

επηκέιεηα  θαη  ζχκθσλα  κε  ηνπο θαλνληζκνχο  πνπ  ηζρχνπλ  ζηελ  ΔΔ  θαη  δηεζλψο,  απφ  

αλαγλσξηζκέλν  νίθν  ηνπ  εζσηεξηθνχ  ή εμσηεξηθνχ, απνδεδεηγκέλα εμεηδηθεπκέλν ζ‟ απηή ηελ 

θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ.  Σν  ππφ  πξνκήζεηα  φρεκα  (ExtraCab),  ζα  είλαη  ηχπνπ  εκηθνξηεγνχ  

(pickup),  κε  αλνηρηή πιαηθφξκα  θαη  ζα  έρεη  θακπίλα  ηεζζάξσλ  (4)  ή  πέληε  (5)  ζέζεσλ  κε  

ηέζζεξηο  (4)  πφξηεο.  Όια ηα κέξε ηνπ θάζε νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη 

ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν ηνπο  κε  αζθάιεηα  θαη  ηε  κέγηζηε  επειημία  θαη  επζηάζεηα,  θάησ  

απφ  δπζρεξείο  εδαθνινγηθέο  θαη θαηξηθέο  ζπλζήθεο. Σν  θέληξν  βάξνπο  ηνπ  νρήκαηνο,  ζα  

βξίζθεηαη  ζην  ρακειφηεξν  δπλαηφ  ζεκείν θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ.  Θα  δηαζέηεη  

πεηξειαηνθηλεηήξα  απφ  2000  έσο  2500  θ.εθ.  πεξίπνπ,  ειάρηζηεο  θαζαξήο ηππνδχλακεο 

ηνπιάρηζηνλ 140 hp. Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη κηθηήο έκθνξηεο κάδαο άλσ ησλ 1600 

kgr θαη έσο 3150kgr κε σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 700kgr. 

Σν  πξνο  πξνκήζεηα  φρεκα  ζα  πξέπεη  ,  ζχκθσλα  κε  ηνλ  ηζρχνληα  Κ.Ο.Κ.,  λα  θέξεη  ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο  θαζξέπηεο,  ερεηηθφ  ζψκα  ,  θσηηζηηθά  ζψκαηα  γηα  ηελ  νπηζζνπνξεία  θαη  

θαηά κήθνο ησλ δχν πιεπξψλ ζα αλαγξάθεηαη κε κεγάια γξάκκαηα ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ηνπ  αξ. 7  ηεο  ΚΤΑ  129/2534/2010 (ΦΔΚ  108/Β‟ ),  επίζεο  ζα  

ππάξρεη  θίηξηλε  ισξίδα πιάηνπο 10 εθαη.. πεξηκεηξηθά, ζηε κέζε, πεξίπνπ, ηνπ νρήκαηνο, 

παξάιιειε κε ην έδαθνο . 

Σα νρήκαηα ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε ηα παξαθάησ πξφζζεηα εμαξηήκαηα: 

1.Δξγαιεηνζήθε κε εξγαιεία ζπρλήο ρξήζεο. 

2.Ππξνζβεζηήξα θαηά Κ.Ο.Κ πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηχπν. 

3.Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο . 

4.εηξά εγρεηξηδίσλ ζπληεξήζεσο θαη θάζε άιιν βνήζεκα ζηελ Διιεληθή. 

5.Πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ κεηά ηνπ ειαζηηθνχ  

6. Σξίγσλν βιαβψλ  

Οη θαξφηζεο ζα είλαη αλνηρηνχ  ηχπνπ, κε ζπλέπεηα θαη ηα ελ ιφγσ νρήκαηα λα  ραξαθηεξίδνληαη σο 

«αλνηρηφ» ζην αληίζηνηρν ρσξίν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ. ηελ θνλζφια ζα ππάξρνπλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη φξγαλα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνθηλήησλ  ελψ  ηα  ελ  ιφγσ  

νρήκαηα,  ζα  είλαη  εμνπιηζκέλα  ηνπιάρηζηνλ  κε  εξγνζηαζηαθφ  Air –condition. 
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Σα ελ ιφγσ νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ησλ 

αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θιπ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία, λα 

θαηαζέζεη θαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

Αλαιπηηθόηεξα γηα Σερληθά ζηνηρεία (θαη γηα ηα δύν νρήκαηα): 

Πιαίζην (αζί).   

Σν πιαίζην ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ 

(γηα ιεηηνπξγία ζε νδνζηξψκαηα θάζε είδνπο, κε ην πξνβιεπφκελν θνξηίν).Θα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα δέρεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο θαηαπνλήζεηο  ‐ ρσξίο ζηξέςεηο θαη  

κεραληθέο  παξακνξθψζεηο  ‐  κε  ηθαλνπνηεηηθφ  πεξηζψξην  αζθάιεηαο  θαη  ζα  έρεη  πιήξε 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. Θα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά επέιηθην, γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη.  Σν πάρνο ησλ δηακεθψλ δνθψλ,  ζα  είλαη ηέηνην ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή θαη ε αθακςία ηνπ πιαηζίνπ,   ελψ  ζα  ππάξρνπλ  δηαδνθίδεο  (γέθπξεο)  

πνπ  ζα  εληζρχνπλ  επί  πιένλ  ηελ  αληνρή  ηνπ. Δπίζεο ζα ππάξρεη άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο 

νπίζσ. Θα πεξηιακβάλεη ζάιακν θακπίλαο γηα  ηέζζεξα άηνκα  ηνπιάρηζηνλ θαη ρσξηζηή κεηαιιηθή 

θαξφηζα, ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο νπνίαο ζα θέξεη κεηαιιηθή πφξηα. Σν ακάμσκα ζα είλαη 

εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, θαη ζα  δηαζέηεη θαιή κφλσζε έλαληη  ηνπ  ζνξχβνπ θαη ηεο ζεξκφηεηαο 

θαη πιήξε ζηεγαλφηεηα.  Θα  έρεη  ηνπνζεηεκέλν  θάιπκκα  θαξφηζαο  γηα  πξνζηαζία  θαη  

αδηαβξνρνπνίεζε  ηνπ  ρψξνπ θφξησζεο.  Θα έρεη ηνπνζεηεκέλνπο ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη 

πίζσ.  

Κηλεηήξαο. 

Ο  θηλεηήξαο  ζα  είλαη  πεηξειαηνθίλεηνο  (Diesel),  ηεηξάρξνλνο,  ηεηξαθχιηλδξνο,  ζπλνιηθνχ 

θπβηζκνχ πεξίπνπ απφ  2000 κέρξη 2.500 cm3 , πδξφςπθηνο, ζπλνιηθήο ηζρχνο θαηά ΔΔC  ην 

ειάρηζην 140 ΖΡ. Θα είλαη νηθνινγηθήο ηερλνινγίαο (λα θαιχπηεη ηα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, 

φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ  ηελ  ηζρχνπζα  Κνηλνηηθή  νδεγία, ηνπιάρηζηνλ Euro 6),  ην  επίπεδν  

ζνξχβνπ  ζα  είλαη  ζχκθσλν  κε  ηελ Κνηλνηηθή  νδεγία  92/97/ΔΔC  θαη  ζα  δηαζέηεη  ζπζηήκαηα,  

πνπ  λα  εγγπψληαη  ηελ  καθξνβηφηεηα  θαη ηελ απφδνζή  ηνπ, ζε ζπλζήθεο ξππαζκέλεο 

αηκφζθαηξαο. Ο θηλεηήξαο ζα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην  πεηξέιαην θίλεζεο. Θα  δηαζέηεη  

ζχγρξνλν  ζχζηεκα  ηξνθνδνζίαο  θαπζίκσλ  κε  άκεζν  ςεθαζκφ,  φπσο  αληιία πεηξειαίνπ 

ηχπνπ θνηλνχ απινχ (Common rail). Θα ππάξρνπλ θίιηξα αέξνο, μεξνχ ηχπνπ,  θίιηξα πεηξειαίνπ 

θαη ειαίνπ θηλεηήξνο.   

Γεμακελή θαπζίκσλ ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο (ειάρηζηε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 400km) 

Σν πγξνχ ηχπνπ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ζα έρεη αλεκηζηήξα εθθηλνχκελν κέζσ 

ζεξκνζηάηε,ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα  εμαλαγθαζκέλεο  θπθινθνξίαο  ςπθηηθνχ  πγξνχ  θαη  πξφζζεην  

δνρείν αλαπιήξσζεο.  Σν  ζχζηεκα  ςχμεσο  πξέπεη  λα  εμαζθαιίδεη  ζπλερή  ιεηηνπξγία  ηνπ  

θηλεηήξα  ρσξίο ππεξζέξκαλζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ έσο 48°C. 

ύζηεκα Δμαγσγήο Καπζαεξίσλ  
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 Να ζπκθσλεί κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηελ ΔΔ σο ηηο ηνλ ζφξπβν, ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ εθπεκπφκελσλ  θαπζαεξίσλ  θαη  ηε  κφιπλζε  ηνπ  πεξηβάιινληνο.  Απαηηείηαη  ε  θάιπςε  

ηνπιάρηζηνλ ηηο λνκνζεζίαο Euro 6 . Σν  ζχζηεκα  εμαγσγήο  θαπζαεξίσλ  ζα  είλαη  

θαηαζθεπαζκέλν  απφ  πιηθά  πςειήο  πνηφηεηαο  θαη αλζεθηηθά ζηελ νμείδσζε. Θα πεξηιακβάλεη 

ζηγαζηήξα γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ηνπ θηλεηήξα θαη ζα  πξνζηαηεχεηαη  απφ  βιάβεο  πνπ  

κπνξεί  λα  πξνθχςνπλ,  φηαλ  ην  φρεκα  θηλείηαη  ζε  αλψκαιν έδαθνο.  Δπίζεο  ν  ζσιήλαο  

εμαγσγήο  θαπζαεξίσλ  πξέπεη  λα  είλαη  ζε  ηέηνηα  ζέζε ψζηε  λα  απνθεχγεηαη  ε ηπραία  

είζνδνο  θαπζαεξίσλ  ζην  ζάιακν  νδήγεζεο,  ζε  ζπλζήθεο  νδήγεζεο,  εξγαζίαο  θαη 

ζηάζκεπζεο  

ΚΤΒΗΜΟ  

Απφ 2000cc ‐ 2500cc πεξίπνπ  

ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ‐ ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ  

Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  είλαη  θαηάιιειν  γηα  απηή  ηελ  θαηεγνξία  ηνπ  νρήκαηνο  

θαη  ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

απαηηνχκελεο επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο.Σν  θηβψηην  ηαρπηήησλ  επί  πνηλή  απνθιεηζκνχ,  ζα  είλαη  

ρεηξνθίλεηνπ  επηινγέα  θαη  ζα  δηαζέηεη ζχζηεκα ζπγρξνληζκνχ κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) ηαρχηεηαο νπηζζνπνξείαο. 

Καηά πξνηίκεζε: 

Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη κεραληθφο, μεξφο, θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη 5 +1 ή 6+1 ζρέζεσλ κε 

επηινγή γηα κεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο 2 ή 4 ηξνρνχο αληίζηνηρα, κε ηε βνήζεηα 2νπ επηινγέα. 

ΑΞΟΝΔ 

Όινη νη άμνλεο ζα είλαη θηλεηήξηνη θαη επηπξφζζεηα ν εκπξφζζηνο ζα είλαη θαη δηεπζπληήξηνο.   

ΓΗΑΦΟΡΗΚΑ 

 Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  πεξηιακβάλεη  δηαθνξηθά  κε  κεραληζκνχο  εκπινθήο,  

ψζηε  λα ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζηνλ  νπίζζην  άμνλα  ή  θαη  ζηνπο  δχν  

άμνλεο (εκπξφο  –πίζσ) θαη‟επηινγή.  Σα δηαθνξηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ 

ζηξνθψλ πνπ θηάλνπλ ζηνπο ηξνρνχο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ησλ ηξνρψλ ηνπ 

ίδηνπ άμνλα θαη γηα ηελ αιιαγή δηεχζπλζεο.ε  φιεο  ηηο  πεξηπηψζεηο (κφληκεο  ε  θαη‟  επηινγή  

ηεηξαθίλεζεο),  ζα  ππάξρεη  ζχζηεκα  πεξηνξηζκνχ νιίζζεζεο  (κεραληθφ,  ή  ειεθηξνληθφ,  ή  

άιιν)  ην  νπνίν  κέζσ  κεξηθήο  ή  νιηθήο  αλαζηνιήο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνχ, ζα δίλεη 

ζην φρεκα ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα θηλεζεί ζε εμαηξεηηθά νιηζζεξά νδνζηξψκαηα (ρηφλη, πάγν, 

ιάζπε, άκκν).   

ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Σν  φρεκα  ζα  έρεη  ζχζηεκα  δηεχζπλζεο  θαηάιιειν  γηα  ηελ  αζθαιή  δηεχζπλζε  ηνπ  ζηα 

πξναλαθεξζέληα νδηθά δίθηπα Σν ζχζηεκα ζα είλαη πδξαπιηθήο ή ειεθηξηθήο ή ειεθηξνπδξαπιηθήο 

ππνβνήζεζεο κε δπλαηφηεηα κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ.  Ζ 

ζέζε ηνπ ηηκνληνχ ζα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.   

ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ  
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Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ νρήκαηνο, ζα ζπκθσλεί κε 

ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζα είλαη σο θαησηέξσ:   

 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα δηπινχ θπθιψκαηνο γηα ηνλ εκπξφζζην θαη νπίζζην άμνλα κε απηφκαηε 

θαηαλνκή θνξηίνπ πεδήζεσο εμαξηψκελε απφ ηε θφξηηζε θαη πιηθά ηξηβήο ρσξίο ακίαλην 

(Asbestos Free).   

 Γηζθφθξελα  εκπξφο  ππνρξεσηηθά  θαη  ηακπνχξα ή δηζθφθξελα  πίζσ,  κε  ππνβνήζεζε  

ζέξβν,  κε επελέξγεηα  ζε  φινπο  ηνπο  ηξνρνχο.     

 Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο  ηξνρψλ (ΑBS)  ην νπνίν ζα ειέγρεη δηαξθψο  ηελ 

κε  εκπινθή  ησλ  ηξνρψλ  ζε  φιν  ην  θάζκα  ιεηηνπξγίαο  –  ηαρπηήησλ  ηνπ  νρήκαηνο ή  

λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαλνκήο δχλακεο πέδεζεο ( EBD ή αληίζηνηρν).   

 Μεραληθφ  ζχζηεκα  πέδεζεο  ζηάζκεπζεο  (ρεηξφθξελν),  κε  επελέξγεηα  ζηνπο  

νπίζζηνπο ηξνρνχο.   

ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ  

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε 

ηηο απαηηήζεηο ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο θίλεζήο ηνπ κε πιήξεο θνξηίν.  Σν εκπξφζζην ζχζηεκα 

αλάξηεζεο ζα έρεη αλεμάξηεηε αλάξηεζε αλά ηξνρφ (π.ρ. δηπιά ςαιίδηα ή Γφλαηα  Μαθ  Φέξζνλ,  

ξάβδν  ζηξέςεο,  ηειεζθνπηθά  ακνξηηζέξ,  ειηθνεηδή  ειαηήξηα),  ηεξκαηηθά ιάζηηρα κεηψζεσο 

θξνχζεσλ θαη ξάβδν ζηαζεξνπνίεζεο.  Σν νπίζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ελδεηθηηθά ζα έρεη 

εκηειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο δηπιήο θάκςεσο (πξννδεπηηθήο  δξάζεο),  επηπιένλ  ηεξκαηηθφ  

ειαζηηθφ  θαη  ξάβδν  ζηαζεξνπνίεζεο.  Απνζβεζηήξεο  (Ammortiseur)  πδξαπιηθνχο  

ηειεζθνπηθνχ  ηχπνπ,  δηπιήο  ελέξγεηαο  ζε  φινπο  ηνπο ηξνρνχο  

ΣΡΟΥΟΗ – ΔΛΑΣΗΚΑ  

Οη ηξνρνί  λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αηζάιη, ηζρπξήο θαηαζθεπήο.  To φρεκα ζα θέξεη κνλνχο 

ηξνρνχο θαη ζηνπο δχν άμνλεο, θαζψο θαη έλαλ πιήξε (1) εθεδξηθφ ηξνρφ,ηνπνζεηεκέλν ζε 

ζηαζεξή θαηάιιειε ζέζε κε ειαζηηθφ, ίδησλ δηαζηάζεσλ , κε ηα ππφινηπα.  Σα  ειαζηηθά  ζα  είλαη  

εηδηθά  ζρεδηαζκέλα  γηα  θαηαζηάζεηο  ρξήζεο  ηνπ  νρήκαηνο,  φια  ησλ  ίδησλ δηαζηάζεσλ.  Σα 

ειαζηηθά (επίζσηξα) ζα είλαη ρσξίο αεξνζάιακν (Tubeless), αθηηληθνχ ηχπνπ Radial, θαηάιιεια 

γηα ηα δεδνκέλα θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο (βάξνο, ηαρχηεηα, θά).  Θα είλαη ακεηαρείξηζηα, ν ρξφλνο 

θαηαζθεπή ηνπο λα κελ είλαη πξηλ απφ έλα έηνο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο.   

ΚΑΜΠΗΝΑ ΟΓΖΓΖΖ ‐ ΔΠΗΒΑΣΧΝ  

Ο  ζάιακνο  νδήγεζεο  ζα  είλαη  θιεηζηνχ  ηχπνπ,  κεηαιιηθφο,  βξαρείαο  θαηαζθεπήο,  

πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο  έλαληη  ζπγθξνχζεσλ  ζχκθσλα  κε  ηε  Ννκνζεζία  ηεο  ΔΔ  κε  

αεξφζαθνπο  νδεγνχ, ζπλνδεγνχ  θαη  πιεπξηθνχο  ηνπιάρηζηνλ,  θαη  κε  δπλαηφηεηα  

απελεξγνπνίεζεο  ηνπ  αεξφζαθνπ ζπλνδεγνχ. Θα είλαη εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε ,ψζηε λα 

πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ κηα αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. Θα είλαη πιήξσο ζεξκνκνλσκέλε θαη 

ερνκνλσκέλε.Ο  ζάιακνο  ζα  θέξεη  δχν (2) πφξηεο  ζηηο  πιεπξέο  ηεο  θακπίλαο  κε  ηα  

αλάινγα  ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ θαιή ζηεγαλφηεηα θαη θεληξηθφ 
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θιείδσκα.Σν δάπεδν ζα είλαη ππελδεδπκέλν κε κνλσηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ θαη κε αλάινγα θηλεηά 

πιαζηηθά ή ειαζηηθά ηαπέηα.   

 Όια  ηα  θαζίζκαηα  ζα  είλαη  αλαηνκηθνχ  ζρεδηαζκνχ.  Σν  θάζηζκα  ηνπ  νδεγνχ  ζα  πξέπεη  λα  

είλαη ξπζκηδφκελν (εκπξφο – πίζσ, αλάθιεζε πιάηεο, επηζπκεηφ θαζ„ χςνο) ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη άλεηε νδήγεζε. Ζ επηθάιπςε ησλ θαζηζκάησλ λα γίλεη κε ηαπεηζαξία επηινγήο ζε 

χθαζκα, δέξκα, ή απνκίκεζε δέξκαηνο (ζπλζεηηθνχ) ή πιαζηηθνχ ηχπνπ. Όια ηα θαζίζκαηα ζα 

έρνπλ δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ. Ο  ειεχζεξνο  ρψξνο  θαη  ε  δηάηαμε  ησλ  θαζηζκάησλ  ζα  

είλαη  ηέηνηα ψζηε  λα  παξέρεηαη  άλεζε  θαη επρέξεηα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ νδεγφ 

θαη ηνπο ζπλεπηβάηεο.  Θα εμαζθαιίδεη θαιή νξαηφηεηα πξνο θάζε θαηεχζπλζε.  Σν  αιεμήλεκν  θαη  

ηα  πιεπξηθά  παξάζπξα  ζα  έρνπλ  θξχζηαιια  αζθαιείαο (triplex).  Σν  αιεμήλεκν εηδηθφηεξα  ζα  

δηαζέηεη  ζχζηεκα  παξνρήο  λεξνχ,  κε  ειεθηξηθή  αληιία,  αθξνθχζηα  θαη  ηνπο αληίζηνηρνπο 

παινθαζαξηζηήξεο.  Σα πιεπξηθά παξάζπξα εκπξφο ζα είλαη ειεθηξηθά.   

Ο ζάιακνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε :   

 Δζσηεξηθφ  θαζξέπηε,  θαζψο  θαη  εμσηεξηθνχο,  δεμηά  θαη  αξηζηεξά  ηεο  

θακπίλαο,αλαδηπινχκελνπο.  Οη  εμσηεξηθνί  θαζξέπηεο  ζα  ξπζκίδνληαη  ειεθηξηθά  θαη  ζα  

έρνπλ ζχζηεκα απνζάκβσζεο (ζεξκαηλφκελνη).   

 θηάδηα αλεκνζψξαθα.   

 Θα  ππάξρεη ςεθηαθφ  ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα «ξάδην‐CD/MP3», πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα (4) ερεία ηνπιάρηζηνλ. 

 χζηεκα ζέξκαλζεο.   

 χζηεκα αεξηζκνχ, 3 ηαρπηήησλ θαη άλσ, κέζσ θίιηξνπ, ρεηξηδφκελν απφ ηνλ νδεγφ.   

 Θα  ππάξρεη  ζχζηεκα  aircontidion  ή  θιηκαηηζκνχ  ζην  εζσηεξηθφ  ηνπ  

απηνθηλήηνπηνπνζεηεκέλν  θαη  πηζηνπνηεκέλν‐εγθεθξηκέλν  σο  εμνπιηζκφο  ηνπ  νρήκαηνο  

απφ  ηνλ θαηαζθεπαζηή  ηνπ  νρήκαηνο.   

 Κφξλα. 

 Θα ππάξρνπλ πίλαθεο νξγάλσλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο θαιήο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  θηλεηήξα  θαη  γεληθά  ηεο  πνξείαο  ηνπ,  

θαηάιιεινπ  θσηηζκνχ,  κε εξγνλνκηθή  δηεπζέηεζε  ζην  ζάιακν  νδήγεζεο  (π.ρ.  

ζηξνθφκεηξν,  ηαρχκεηξν,  φξγαλν έλδεημεο ζεξκνθξαζίαο χδαηνο, φξγαλν έλδεημεο πίεζεο 

ειαίνπ, δείθηεο θαπζίκνπ).   

 Κεληξηθφ θιείδσκα κε ηειερεηξηζκφ θαη δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ζπξψλ απφ ην εζσηεξηθφ.   

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

Σα  απη/ηα  ζα  έρνπλ  πιήξε  ειεθηξηθή  εγθαηάζηαζε  θσηηζκνχ  θαη  ζεκάησλ  ζχκθσλα  κε  ηνλ 

ηζρχνληα  Κ.Ο.Κ.,  δειαδή  ζα  είλαη  εθνδηαζκέλα  κε  ηνπο  απαξαίηεηνπο  πξνβνιείο,  θσηηζηηθά 

ζψκαηα, παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, κπαηαξία, θψηα νκίριεο θιπ 

Αλαιπηηθφηεξα  
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Σν  ειεθηξηθφ  ζχζηεκα  ζα  απνηειείηαη  απφ  ελαιιάθηε  12 V,  πεξίπνπ  60  Α  θαη  κπαηαξία  12 

V.  Οη θαισδηψζεηο  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ζπζηήκαηνο  ζα  είλαη  άξηζηα  κνλσκέλεο  θαη  ζα θέξνπλ  

ηελ  αλάινγε ζήκαλζε.   

Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο ζα δηαζέηεη :   

1. Ζιεθηξηθφ εμσηεξηθφ θσηηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ :   

 Φψηα εκέξαο   

 Γπν (2) πξνβνιείο κε ξπζκηδφκελν χςνο δέζκεο.   

 Έλα (1) θσο νπηζζνπνξείαο θαη έλα (1) θσο νκίριεο πίζσ ηνπιάρηζηνλ.   

 Φψηα Stop, έλδεημεο θαηεχζπλζεο (θιαο).   

2. ηελ θακπίλα ησλ επηβαηψλ ζα ππάξρνπλ έλα (1) ή δχν (2) θσηηζηηθά ζψκαηα ζηελ νξνθή ή 

ζηηο πιεπξέο  ηνπ  ακαμψκαηνο,  πνπ  ζα  εμαζθαιίδνπλ  ηθαλνπνηεηηθφ  θσηηζκφ.  Δπίζεο  ζα  

δηαζέηεη θσηηδφκελα επαξθψο φξγαλα ειέγρνπ. 

Βάξνο – Γηαζηάζεηο  

Σν  κέγηζην  επηηξεπφκελν  κηθηφ  βάξνο  λα  είλαη  3.150  θηιά ψζηε  λα  θαιχπηεη  ηηο  απαηηήζεηο  

γηα  ηελ αζθαιή κεηαθνξά ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ θνξηίνπ πάλσ απφ 700 θηιά.  Οη δηαζηάζεηο θαη ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη αλάινγα ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζην 

ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.   

Υξσκαηηζκόο  

Όια  ηα  ηκήκαηα  ησλ  νρεκάησλ,  ζα  έρνπλ  πιήξε  αληηζθσξηαθή  θαη  αληηδηαβξσηηθή  

πξνζηαζία  κε πιηθά  θαη  πάρε  βαθήο  πνπ  ζα  είλαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  ζχγρξνλεο  ηερληθέο  

βαθήο  θαη  ηα  πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Σν ρξψκα ησλ 

νρεκάησλ (εθηφο απφ ηα ηκήκαηα ηα  νπνία  θαιχπηνληαη  απφ  ιακαξίλα  αινπκηλίνπ  ή  άιινπ  

αλνμείδσηνπ  κεηάιινπ)  ζα  είλαη  ιεπθά  ή άιιεο επηινγήο  ηεο Τπεξεζίαο, πνπ  ζα θαζνξηζηεί 

θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζχκβαζεο (ζχκθσλα  κε  ην  δηαζέζηκν  ρξσκαηνιφγην  ηεο  

θαηαζθεπάζηξηαο  εηαηξείαο).  Αλεμάξηεηα  απφ  ηελ απφρξσζε,  είλαη  ππνρξεσηηθή  ε  χπαξμε  

πεξηκεηξηθήο  θίηξηλεο  ισξίδαο  πιάηνπο  10  εθ.  θαη  ε αλαγξαθή κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζηηο 

δχν (2) πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο, ηνπ νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ,(ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ), κε 

ππνρξέσζε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.  Οπνηαδήπνηε  κηθξή  αιιαγή  ζηηο  επηγξαθέο  κπνξεί  λα  

γίλεη  κεηά  απφ  αίηεζε  ηεο  αξκφδηαο Τπεξεζίαο  ηνπ  Γήκνπ  θαη  ν  αλάδνρνο  είλαη  

ππνρξεσκέλνο  λα  εθηειέζεη  πξηλ  ηελ  παξαιαβή  ηνπ νρήκαηνο.   

Παξειθφκελα  

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ παξειθφκελα :   

Μεηαιιηθφ εξγαιεηνθφξν θηβψηην πνπ ζα πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ φζσλ απαηηνχληαη απφ ηνλ ΚΟΚ 

θαη ηα παξαθάησ :   

 Έλα (1) πδξαπιηθφ αλπςσηήξα (γξχιν), θαηάιιειν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνρνχ.   

 Γπν (2) θνριηνζηξφθηα (κηθξφ‐κεγάιν).   
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 Έλαλ  (1)  ππξνζβεζηήξα  κε  θαηάιιειν  πιηθφ  εμνπδεηέξσζεο  ππξθαγηάο,  πνπ  

πξνέξρεηαη απφ  θαχζηκα,  ειαηνιηπαληηθά,  ή  ειεθηξηθφ  ξεχκα.  Σν  πιηθφ  ππξφζβεζεο  

ζα  είλαη  θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ (νδεγία ΔΔ).   

 Σξίγσλν βιαβψλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.   

 Φαξκαθείν κε ζπιινγή Α‟ Βνεζεηψλ, γηα πέληε (5) άηνκα ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ   

 Αιπζίδεο αληηνιηζζεηηθέο  

Όια  ηα  εξγαιεία  πξέπεη  λα  είλαη  ηζρπξήο  θαηαζθεπήο,  επηρξσκησκέλα  ή  λα  έρνπλ  ππνζηεί 

αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη ζθιήξπλζε. 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

 Σν  φρεκα  ζα  πιεξνί  ηνπο  θαλφλεο  αζθάιεηαο  ζχκθσλα  κε  ηηο  Δπξσπατθέο  Οδεγίεο  

πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφςε νρήκαηα.   

 Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα δηαζέηεη έγθξηζε ηχπνπ γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηελ Διιάδα.  

Υξφλνο θαη ηφπνο Παξάδνζεο  

Ο ρξφλνο παξαδφζεσο ησλ ππφ πξνκήζεηα απηνθηλήησλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα 

Ληηνρψξνπ) . 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ  

Δγγπήζεηο  

Ο πξνκεζεπηήο (θαη φρη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ επί κέξνπο ζπγθξνηεκάησλ), ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζα εγγπεζεί  ηελ  νκαιή  –  αλεκπφδηζηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  νρήκαηνο  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη  

ηνπ θηλεηήξα  ηνπ, γηα  ηξία  (3)  ρξφληα  (36  κήλεο)  ηνπιάρηζηνλ,  ζε  θαλνληθέο  ζπλζήθεο  

ρξήζεο  θαη ζπληήξεζεο. Θα θαηαηεζεί εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 1.495,50€ γηα θάζε φρεκα. Ο 

ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 3 έηε. Καηά  ην  παξαπάλσ  ρξνληθφ  δηάζηεκα,  

ρσξίο  επηβάξπλζε  ηεο  Τπεξεζίαο  ζα  αληηθαζηζηά  ή  ζα επηζθεπάδεη  εμαξηήκαηα  ή  θαη  

νιφθιεξν  ην  φρεκα,  γηα  βιάβε  ή  θζνξά  πνπ  δελ  πξνέξρεηαη  απφ εζθαικέλν  ρεηξηζκφ  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  ή  αληηθαλνληθή  ζπληήξεζε.  ην  δηάζηεκα  ηεο  εγγχεζεο  νη βιάβεο ζα 

απνθαζίζηαληαη ζην θεληξηθφ ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία εθ‟ φζνλ ην φρεκα είλαη δπλαηφ  λα  

θηλεζεί  αζθαιψο,  αιιηψο  ζα  κεηαθέξεηαη  κε  έμνδα  ηεο  πξνκεζεχηξηαο  εηαηξείαο.     

Με ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζζνύλ  ηα θάησζη :  

Βηβιηνγξαθία  

Ζ Βηβιηνγξαθία ζα πεξηέρεη :   

1. Σερληθφ Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο.   

2. Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ   

3. Δγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ   

Ο Σειηθφο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ ζεηξψλ βηβιηνγξαθίαο ζηα 

Αγγιηθά θαη  Διιεληθά  κε  εμαίξεζε  ην  Δγρεηξίδην  Αληαιιαθηηθψλ,  πνπ  πξέπεη  λα  είλαη  

απαξαηηήησο  ζηελ Διιεληθή.  Ζ  αλσηέξσ  Βηβιηνγξαθία  δχλαηαη  λα  είλαη  είηε  ζε  έληππε  είηε  

ζε  ειεθηξνληθή  κνξθή  ζε  νπηηθφ δίζθν (CD – DVD). 
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Σερληθφ Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο  

Οη  νδεγίεο  ιεηηνπξγίαο  ζα  πεξηιακβάλνπλ  φιεο  ηηο  πιεξνθνξίεο  πνπ  είλαη  απαξαίηεηεο  γηα  

ην ρεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ζα είλαη ζηελ Διιεληθή θαηά πξνηίκεζε 

ήΑγγιηθή γιψζζα.   

Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο 

.  

 

 

3) Γύν Μεηαρεηξηζκέλνη Απηνθηλνύκελνη Δθζθαθείο Σύπνπ JCB (ηκήκαηα 4 θαη 5) 

Σα κεραλήκαηα ζα είλαη ηχπνπ JCB (θνξησηήο-εθζθαθέαο). Θα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, 

εηνηκνπαξάδνην, θαη έηνηκα πξνο ρξήζε. Όινο ν εμνπιηζκφο θαη φια ηα ζπζηήκαηα  ησλ 

κεραλεκάησλ φπσο ηα πξνζθέξεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ κνληέινπ πξέπεη λα είλαη ζε θαιή 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

Έθαζηνο θνξησηήο-Δθζθαθέαο ζα δηαζέηεη ηεηξαθίλεζε θαη θηλεηήξα πεηξειαηνθίλεην ηνχξκπν. 

ην κπξνζηηλφ ηνπ κέξνο ζα βξίζθεηαη ν θάδνο ηνπ θνξησηή ελψ ζην πίζσ κέξνο ζα ππάξρεη ην 

ζχζηεκα ηνπ εθζθαθέα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηεο ηζάπαο θαη ηνπ θνξησηή (θαη ε 

δηεχζπλζε) ζα είλαη πδξαπιηθέο  

Ο κεραληζκφο εθζθαθήο ζα είλαη ηειεζθνπηθφο, ηχπνπ πιεπξηθήο κεηαηνπίζεσο, θαη ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ  θάδν  εθζθαθήο πιάηνπο πεξίπνπ 60 εθαηνζηψλ . 

Ζ κπνχκα ζα αλαδηπιψλεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζα αζθαιίδεη πδξαπιηθά ή 

κεραληθά απφ ηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή, εληφο ησλ νξίσλ πνπ επηηξέπεη ν λφκνο. 

Ζ κπνχκα ζα είλαη ηειεζθνπηθή θαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά πεξίπνπ 180 κνίξεο 

θαη νιηζζήζεσο δεμηά-αξηζηεξά. Σν κεράλεκα ζα δηαζέηεη θαηαθφξπθα πέδηια ζηαζεξνπνηήζεσο. 

Σα κεραλήκαηα ζα θέξνπλ ζχζηεκα νκαιήο πνξείαο (SRS). 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο, κε αλεμάξηεην κεραληθφ θξέλν γηα ηελ 

ζηάζκεπζε. 

Θα πεξηιακβάλνπλ πιήξε ζεηξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (πξνβνιείο) εξγαζίαο θαη πνξείαο (δχν 

κπξνζηά θαη δχν πίζσ) θαη πεξηζηξεθφκελν θάξν νξνθήο. 

Ο ρξσκαηηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ζνβαξέο νμεηδψζεηο. 

Όινη νη ηξνρνί ησλ κεραλεκάησλ ζα θέξνπλ πλεπζηά ειαζηηθά, ζε άξηζηε θαηάζηαζε, θαηάιιεια 

γηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα. 

Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο  (Διιεληθά ή Αγγιηθά) 

Σν θάζε πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα θαιχπηεηαη κε 1 έηνο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ 

εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε  2.820,00€ αλά κεράλεκα. 

Σα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα ζα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ θαηαζθεπαζηή πνπ λα 

αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδεη αμηφπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηθαλφ 

απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. Ζ θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή ζα είλαη κεηαιιηθή θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ θακπίλα ζα 

είλαη επαξθψο αεξηδφκελε, ζεξκαηλφκελε κε δχν πφξηεο δηέιεπζεο, ηζρπξήο θαηαζθεπήο. Σα 
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πιατλά παξάζπξα φπσο θαη ηα πίζσ ζα αλνίγνπλ είηε κεξηθψο είηε πιήξσο αλάινγα κε ηελ 

επηζπκία ηνπ ρεηξηζηή.  

Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην θάζηζκα πνπ ζα 

είλαη ξπζκηδφκελν είηε κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ ή κε θνκπξεζέξ αέξα, γηα ηελ απνξξφθεζε 

θξαδαζκψλ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη ζε θάζε επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο. Σν θάζε κεράλεκα ζα 

δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα νπηηθά θαη ερεηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. 

Θα δηαζέηνπλ πιήξε ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ. 

Σν θάζε κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα: 

Έλα (1) ππξνζβεζηήξα, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ 

Έλα (1) ηξίγσλν αθηλεηνπνίεζεο θαη έλα (1) βξαδππνξίαο 

Έλα (1) θαξκαθείν 

Οδεγίεο ρξήζεο – ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά 

Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

• Βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 7,5 tn 

• Υσξεηηθφηεηα θάδνπ:0.90-1m3  

• Ηζρχο θηλεηήξα: ηνπιάρηζηνλ 80 ίππνη 

• θίλεζε ζηνπο 4 ηξνρνχο 

• Κηβψηην: 4 ηαρχηεηεο εκπξφο-4 ηαρχηεηεο πίζσ 

• Ώξεο ιεηηνπξγίαο: <7000h 

• Έηνο θαηαζθεπήο: ≥2002  

• Αλνηγφκελνο θνπβάο 

• Γηαζηάζεηο πεξίπνπ: 5,80 x 2,40 x 3,70 (κήθνο x πιάηνο x χςνο) 

Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο, νξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ελψ σο ηφπνο παξάδνζεο, νξίδεηαη ην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ 

 Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο 

. 

4) ΔΝΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ ΓΑΗΧΝ ΑΡΘΡΧΣΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ (ηκήκα 6) 

 

Α. ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

 

Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα Grader ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο, γλσζηνχ θαη αλεγλσξηζκέλνπ ηχπνπ. Πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Γήκνπ ζε ζπληεξήζεηο αγξνηηθήο νδνπνηίαο, δηακνξθψζεηο ρψξσλ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 
(πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) θαη θαζαξηζκφ νδψλ απφ ρηφληα. 

 

 

Β. ΔΗΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
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 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 

 Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο (κε ηππηθή δηακφξθσζε) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15.800 θηιά. 

 Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 12 κ. 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αλακνριεπηή θαη ηεο εκπξφζζηαο ιεπίδαο. 

 Σν ζπλνιηθφ κήθνο απφ ηνλ άμνλα ησλ εκπξνζζίσλ νδεγεηεξίσλ ηξνρψλ κέρξη ην θέληξν ηνπ 
δεχγνπο ησλ νπηζζίσλ ηξνρψλ ζα είλαη πεξίπνπ 6 κ. 

 Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3,5 κ. 
 

 

 ΚIΝΖΣΖΡΑ 
 

 Ο θηλεηήξαο, πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, vα είvαη ζρεδηαζκέvoο θαη θαηαζθεπαζκέvoο απφ 
ηov ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα θαη ε κέγηζηε 
απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο σο ζχλνιν. 

 Πεηξειαηνθηλεηήξαο, θπβηζκνχ πεξίπνπ 7lt, θαηά πξνηίκεζε 6-θχιηλδξνο, ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο, πδξφςπθηνο, ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κέγηζηεο θαζαξήο ηππνδπλάκεσο 
ηνπιάρηζηνλ 160hp (120kW) θαη ξνπήο ζηξέςεσο ηνπιάρηζηνλ 800 Nm. Ο θηλεηήξαο ζα 
ηθαλνπνηεί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 97/68/EC γηα εθπνκπή θαπζαεξίσλ Stage V. 

 Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά γηα βέιηηζηε απφδνζε θαη νηθνλνκία 
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. Να δηαζέηεη ECO Mode θαη λα δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί ζε αλψηεξε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ 50o C. 

 

 Σo ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, δελ πξέπεη vα κεηψλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
ηελ ηππνδχλακε θάησ απφ 134hp (100kW) ζηηο ρακειέο ηαρχηεηεο, γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 
έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο έιμεο. 

 Δάλ ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θαπζαεξίσλ θέξεη θίιηξν ζσκαηηδίσλ (DPF) λα αλαθεξζεί εάλ 
απαηηείηαη παχζε εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα «αλαγέλλεζε» ή εάλ ε αλαγέλλεζε γίλεηαη 
απηφκαηα θαηά ηελ εξγαζία. 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200lt. 
 

 

 ΚIΒΧΣIΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ 
 

 Σo θηβψηηo ηαρπηήησv, ζα πξέπεη vα είvαη ζρεδηαζκέvo θαη θαηαζθεπαζκέvo απφ ηov 
θαηαζθεπαζηή ηoπ κερ/ηoο. 

 Σo θηβψηην ηαρπηήησλ , πξέπεη vα είvαη ειεθηξνληθά ειεγρφκελν ην νπνίν λα πξνζθέξεη 
εχθνιεο θαη νκαιέο αιιαγέο ηαρπηήησv, ρσξίο κεηαηξνπέα ξνπήο (DIRECT  DRIVE 
POWERSHIFT TRANSMISSION). 

 Σo θηβψηηo ηαρπηήησv, πξέπεη vα πξoζθέξεη,ηoπιάρηζηov 8 ηαρχηεηεο εκπξφο θαη 6 ηαρχηεηεο 
φπηζζελ. 

 Μέγηζηε ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ηνπιάρηζηνλ 40km/hr. 

 Σo κεράλεκα πξέπεη vα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα πξφιεςεο ππεξζηξνθίαο ηνπ θηλεηήξα. 
 

 

 

 

 ΓΗΑΦΟΡΗΚΑ / ΣΔΛΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ / ΕΔΤΓΟ ΣΡΟΥΧΝ ( TANDEM DRIVE ) 
 

 Να ππάξρεη κπιoθέ δηαθoξηθφ απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. 
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 Οη ηειηθέο θηvήζεηο πξέπεη vα είvαη πιαvεηηθoχ ηχπoπ. 

  Να δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηα δεχγε ησλ δηδχκσλ ηξνρψλ (Tandem Drive) . 
 

 ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 
 

 Σα θξέvα εξγαζίαο ζα πξέπεη vα είvαη πoιιαπιψv δίζθσv, ειαηoςπρφκεvα, ζηεγαvά θαη 
απηoξπζκηδφκεvα ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο. 

 Σo ζχζηεκα θξέvσv, πξέπεη vα εvεξγoπoηείηαη ζε πεξίπησζε κε ιεηηoπξγίαο ηoπ θηvεηήξα 
επηηξέπovηαο ηεv πέδεζε ζε πεξίπησζε δπζιεηηoπξγίαο θάπoηoπ ζπζηήκαηoο. 

 Σo φιo ζχζηεκα πέδεζεο vα αvηαπoθξίvεηαη ζηηο πξoδηαγξαθέο θαηά ISO 3450. 

 Καηά πξνηίκεζε ε επηθάλεηα πέδεζεο λα είλαη άλσ ησλ 14.000cm2.  
 

 

 ΑΞΟΝΔ / ΔΛΑΣIΚΑ 
 

 Ζ ηαιάvησζε ηoπ εκπξoζζίoπ άμovα vα είvαη θαη' ειάρηζηo 30ν. 

 Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ρσξίο αεξνζαιάκνπο, ηξαθηεξσηνχ ηχπνπ. 
Να δνζνχλ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
 

 Ζ γσvία δηεχζπvζεο ησv εκπξoζζίσv ηξoρψv, λα είλαη άλσ ησλ 45ν αξηζηεξά/δεμηά. 

 Ζ αθηίλα ζηξνθήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 8 m. 

 Απαξαίηεηε ε χπαξμε δεπηεξεχνληνο ζπζηήκαηνο νδήγεζεο (secondary steering). 
 

 ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΤΝΓΔΜΟ ΑΡΘΡΧΖ 
 

 Πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα εξγαζίεο ηζνπέδσζεο θαη αλακφριεπζεο. Να δνζεί 
πεξηγξαθή. 

 Σo ζεκείo ιίπαvζεο ηoπ ζπvδέζκoπ άξζξσζεο πξέπεη vα πξoζεγγίδεηαη εχθoια. 

 Ζ γσλία άξζξσζεο λα είλαη 20ν αξηζηεξά/δεμηά. 

 Ο ζχvδεζκoο άξζξσζεο πξέπεη vα έρεη κεραvηθφ ζχζηεκα αζθαιείαο γηα θιείδσκα ηεο 
άξζξσζεο ηoπ πιαηζίoπ, φηαv γίvεηαη ζπvηήξεζε ή φηαv κεηαθέξεηαη ηo κεράvεκα. 

 Ο ζάιακνο ρεηξηζηή λα βξίζθεηαη απαξαίηεηα κπξνζηά απφ ηελ άξζξσζε ηνπ πιαηζίνπ ψζηε ε 
νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή πξνο ηε ιεπίδα λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε θακία γσλία άξζξσζεο. 
 

 ΛΔΠIΓΑ 
 

 Ζ ιεπίδα ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 4200mm, χςνο 600mm θαη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 
20mm. 

 Θα πξέπεη vα είvαη απφ ηζρπξάο θαηαζθεπήο ράιπβα θαη αvζεθηηθή ζηηο θζoξέο. 

 Ζ ιεπίδα ζα πξέπεη vα έρεη κέγηζηε γσλία ζέζεο πεξίπνπ 90ν, δπλαηφηεηα θιίζεο ηνπιάρηζηνλ 
40ν κπξνζηά θαη 5ν πίζσ. 

 Να δηαζέηεη πδξαπιηθή πιάγηα κεηαηφπηζε. 

 Δηδηθά αληηθαζηζηψκελα θζεηξφκελα κέξε ζα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ ηξηβήο. 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα «πιεχζεσο» ηεο ιεπίδαο. 
 

 ΣΔΦΑΝΖ ΚΑI ΡΑΒΓΟ ΕΔΤΞΖ. 
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 Ζ ξάβδoο δεχμεο πξέπεη vα είvαη ζπκπαγoχο θαηαζθεπήο. 

 Ζ ζηεθάλε ζα πξέπεη vα ζηεξίδεηαη ζηε ξάβδo δεχμεο κε ηoπιάρηζηov ηέζζεξα πέδηια 
ζηήξημεο. 

 Σα ζεκεία θζoξάο ηεο ζηεθάλεο θαη ηεο ξάβδoπ δεχμεο πξέπεη vα είvαη αvηηθαζηζηψκεvα. 

 Ζ πεξηζηξoθή ηεο ζηεθάλεο θαηά 360°, ζα πξέπεη vα επηηπγράλεηαη κε πδξαπιηθφ θηλεηήξα. 
 

 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ. 
 

 Σo πδξαπιηθφ ζχζηεκα vα είλαη κε αίζζεζε θνξηίνπ, κε κεηαβιεηήο παξνρήο αvηιία. 

 Ζ πδξαπιηθή αvηιία ζα πξέπεη vα έρεη παξνρή ηνπιάρηζηνλ 200 ιίηξα / ιεπηφ  
 

 

 

 ΖΛΔΚΣΡIΚΟ ΤΣΖΜΑ 
 

 Σo ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη vα είλαη 24V θαη λα δηαζέηεη θεληξηθφ δηαθφπηε απνκφλσζεο 
ηνπ. 

 Δλαιιαθηήξαο, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 140 Α 

 Σα θψηα λα είλαη ηχπνπ LED. 
 

 

 

 ΘΑΛΑΜΟ ΥΔIΡIΣΟΤ 
 

 Ο ζάιακνο ρεηξηζηνχ πξέπεη vα είλαη αζθαιείαο ROPS / FOPS θαηά ISO 3471/ISO 3499 κε 
ζέξκαλζε θαη AC. Θα βξίζθεηαη ζε ππεξπίεζε. 

 Σα επίπεδα εζσηεξηθνχ ζνξχβνπ δελ ζα πξέπεη vα ππεξβαίλνπλ ηα 75 dB(A). 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ κνριψλ θαη ηηκνληνχ. Να δνζεί 
πεξηγξαθή  

 Θα δηαζέηεη θάκεξα νπηζζνπνξείαο. 
 

 

 ΠΡΟΘΔΣΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 

 Αvακoριεπηήο 3 oδφvησv ζηo oπίζζηo κέξoο. Να δνζνχλ ηα πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
αλακνριεπηή. 

 Δκπξφζζηα ιεπίδα. 

 χζηεκα ηειεκεηξίαο. 
 

 

Γ. ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ - ΠΑΡΑΓΟΖ. 

 

1. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
Θα θαηαηεζεί εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 12.400,00€. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα 
είλαη 3 έηε. Καηά  ην  παξαπάλσ  ρξνληθφ  δηάζηεκα,  ρσξίο  επηβάξπλζε  ηεο  Τπεξεζίαο  ζα  
αληηθαζηζηά  ή  ζα επηζθεπάδεη  εμαξηήκαηα  ή  θαη  νιφθιεξν  ην  φρεκα,  γηα  βιάβε  ή  θζνξά  
πνπ  δελ  πξνέξρεηαη  απφ εζθαικέλν  ρεηξηζκφ  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ή  αληηθαλνληθή  ζπληήξεζε.  
ην  δηάζηεκα  ηεο  εγγχεζεο  νη βιάβεο ζα απνθαζίζηαληαη ζην θεληξηθφ ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα 
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ζπλεξγεία εθ‟ φζνλ ην φρεκα είλαη δπλαηφ  λα  θηλεζεί  αζθαιψο,  αιιηψο  ζα  κεηαθέξεηαη  κε  
έμνδα  ηεο  πξνκεζεχηξηαο  εηαηξείαο. 

2. πληήξεζε - Αληαιιαθηηθά. 
 Να δεισζεί ππνρξεσηηθά, ζηελ πξνζθνξά φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα ηξηεηία  
 

 

3. Υξόλνο παξάδνζεο. 
 

Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο, νξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ελψ σο ηφπνο παξάδνζεο, νξίδεηαη ην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ 

 Σν κεράλεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο 

Γ. ΓΗΑΦΟΡΑ 

  

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ ζα γίλεη επαξθψο θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηεο παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο θαη κε βάζε ηα ηερληθά έληππα πνπ ζα ρνξεγεζνχλ. 
 

Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην φρεκα είλαη : 
Α. Βηβιίν νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 

Β. Δγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ εηθνλνγξαθεκέλν ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή. 

 

 

 

5) Έλα  Μεηαρεηξηζκέλν Ζκηθνξηεγό Όρεκα  Σύπνπ Pickup 4x4 ( ηκήκα 7) 

 

Σν ππφ πξνκήζεηα κηθξφ αλνηθηφ θνξηεγφ φρεκα ηχπνπ PickUp 4x4 ζα είλαη κεηαρεηξηζκέλν κε 

έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο ην 2013 θαη κεηαγελέζηεξν κε δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα κέρξη 200.000.   Σν   

φρεκα  δηπιήο  θακπίλαο  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλν  κε  επηκέιεηα  θαη  ζχκθσλα  κε  ηνπο 

θαλνληζκνχο  πνπ  ηζρχνπλ  ζηελ  ΔΔ  θαη  δηεζλψο,  απφ  αλαγλσξηζκέλν  νίθν  ηνπ  εζσηεξηθνχ  

ή εμσηεξηθνχ, απνδεδεηγκέλα εμεηδηθεπκέλν ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ.  Σν  ππφ  

πξνκήζεηα  φρεκα  ,  ζα  είλαη  ηχπνπ  εκηθνξηεγνχ  (pickup),  κε  αλνηρηή πιαηθφξκα  θαη  ζα  έρεη  

θακπίλα  ηεζζάξσλ  (4)  ή  πέληε  (5)  ζέζεσλ  κε  ηέζζεξηο  (4)  πφξηεο.  Όια ηα κέξε ηνπ θάζε 

νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν ηνπο  κε  

αζθάιεηα  θαη  ηε  κέγηζηε  επειημία  θαη  επζηάζεηα,  θάησ  απφ  δπζρεξείο  εδαθνινγηθέο  θαη 

θαηξηθέο  ζπλζήθεο. Σν  θέληξν  βάξνπο  ηνπ  νρήκαηνο,  ζα  βξίζθεηαη  ζην  ρακειφηεξν  δπλαηφ  

ζεκείν θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ.  Ζ  ελ  γέλεη  θαηαζθεπή  ηνπ θάζε  νρήκαηνο,  θαζψο  

θαη  ε  θαηαζθεπή  ηνπ  πξνζθεξφκελνπ  εμνπιηζκνχ (ζάιακνο  επηβαηψλ,  θιηκαηηζκφο,  θ.α.)  ζα  

γίλεη  απφ  εξγνζηάζηα  κε  πνιπεηή  πείξα  ζε  ελ  ιφγσ θαηαζθεπέο  πνπ  απνδεδεηγκέλα  

παξέρνπλ  ηε  δπλαηφηεηα  παξνρήο  άκεζεο  ηερληθήο  ππνζηήξημεο ζηελ Διιάδα. 
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Θα  δηαζέηεη  πεηξειαηνθηλεηήξα  απφ  2300  έσο  3000  θ.εθ.  πεξίπνπ,  ειάρηζηεο  θαζαξήο 

ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 120 hp. Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη κηθηήο κάδαο πεξίπνπ 

απφ 3000 έσο 3250 kgr κε σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 700kgr. 

Ζ θαξφηζα ζα είλαη αλνηρηνχ  ηχπνπ, κε ζπλέπεηα θαη ην ελ ιφγσ φρεκα λα  ραξαθηεξίδεηαη σο 

«αλνηρηφ» ζην αληίζηνηρν ρσξίν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ. 

Σν ελ ιφγσ φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ησλ 

αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θιπ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ ππεξεζία, λα θαηαζέζεη 

θαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα γηα Σερληθά ζηνηρεία: 

Πιαίζην (αζί).   

Σν πιαίζην ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ 

(γηα ιεηηνπξγία ζε νδνζηξψκαηα θάζε είδνπο, κε ην πξνβιεπφκελν θνξηίν).Θα είλαη εξγνλνκηθά 

ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά επέιηθην, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη. Θα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα δέρεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο θαηαπνλήζεηο, ρσξίο ζηξέςεηο θαη 

κεραληθέο παξακνξθψζεηο.   Σν πάρνο ησλ δηακεθψλ δνθψλ,  ζα  είλαη ηέηνην ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή θαη ε αθακςία ηνπ πιαηζίνπ,   ελψ  ζα  ππάξρνπλ  δηαδνθίδεο  (γέθπξεο)  

πνπ  ζα  εληζρχνπλ  επί  πιένλ  ηελ  αληνρή  ηνπ. Θα πεξηιακβάλεη ζάιακν θακπίλαο γηα  ηέζζεξα 

άηνκα  ηνπιάρηζηνλ θαη ρσξηζηή κεηαιιηθή θαξφηζα, ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο νπνίαο ζα θέξεη 

κεηαιιηθή πφξηα. Σν ακάμσκα ζα είλαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, θαη ζα  δηαζέηεη θαιή κφλσζε 

έλαληη  ηνπ  ζνξχβνπ θαη ηεο ζεξκφηεηαο θαη πιήξε ζηεγαλφηεηα.   Θα έρεη ηνπνζεηεκέλνπο 

ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ.  

Κηλεηήξαο. 

Ο  θηλεηήξαο  ζα  είλαη  πεηξειαηνθίλεηνο  (Diesel),  ηεηξάρξνλνο,  ηεηξαθχιηλδξνο,  ζπλνιηθνχ 

θπβηζκνχ 2300 κέρξη 3000 cm3 πεξίπνπ, πδξφςπθηνο, ζπλνιηθήο ηζρχνο θαηά ΔΔC  ην ειάρηζην 

120 ΖΡ. Θα είλαη νηθνινγηθήο ηερλνινγίαο (λα θαιχπηεη ηα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, φπσο 

απηά θαζνξίδνληαη απφ  ηελ  ηζρχνπζα  Κνηλνηηθή  νδεγία, ηνπιάρηζηνλ Euro 5),  ην  επίπεδν  

ζνξχβνπ  ζα  είλαη  ζχκθσλν  κε  ηελ Κνηλνηηθή  νδεγία  92/97/ΔΔC  θαη  ζα  δηαζέηεη  ζπζηήκαηα,  

πνπ  λα  εγγπψληαη  ηελ  καθξνβηφηεηα  θαη ηελ απφδνζή  ηνπ, ζε ζπλζήθεο ξππαζκέλεο 

αηκφζθαηξαο. Ο θηλεηήξαο ζα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην  πεηξέιαην θίλεζεο. Θα  δηαζέηεη  

ζχγρξνλν  ζχζηεκα  ηξνθνδνζίαο  θαπζίκσλ  κε  άκεζν  ςεθαζκφ,  φπσο  αληιία πεηξειαίνπ 

ηχπνπ θνηλνχ απινχ (Common rail).Δπίζεο  ζα  είλαη  άξηζηεο  θήκεο  θαη  επξείαο  θπθινθνξίαο  

ζηελ  Διιάδα  ψζηε  λα  εμαζθαιίδεηαη εχθνια θαη νηθνλνκηθά ε εχξεζε αληαιιαθηηθψλ.   

Γεμακελή θαπζίκσλ ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο (ειάρηζηε απηνλνκία  ηνπιάρηζηνλ 400km) 

Σν πγξνχ ηχπνπ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ζα έρεη αλεκηζηήξα εθθηλνχκελν κέζσ 

ζεξκνζηάηε,ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα  εμαλαγθαζκέλεο  θπθινθνξίαο  ςπθηηθνχ  πγξνχ  θαη  πξφζζεην  

δνρείν αλαπιήξσζεο.  Σν  ζχζηεκα  ςχμεσο  πξέπεη  λα  εμαζθαιίδεη  ζπλερή  ιεηηνπξγία  ηνπ  

θηλεηήξα  ρσξίο ππεξζέξκαλζε. 
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ύζηεκα Δμαγσγήο Καπζαεξίσλ  

 Να ζπκθσλεί κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηελ ΔΔ σο ηηο ηνλ ζφξπβν, ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ εθπεκπφκελσλ  θαπζαεξίσλ  θαη  ηε  κφιπλζε  ηνπ  πεξηβάιινληνο.  Απαηηείηαη  ε  θάιπςε  

ηνπιάρηζηνλ ηηο λνκνζεζίαο ηνπιάρηζηνλ Euro 5 .  

ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ‐ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ  

Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  είλαη  θαηάιιειν  γηα  απηή  ηελ  θαηεγνξία  ηνπ  νρήκαηνο  

θαη  ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

απαηηνχκελεο επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο.Σν  θηβψηην  ηαρπηήησλ  επί  πνηλή  απνθιεηζκνχ,  ζα  είλαη  

ρεηξνθίλεηνπ  επηινγέα  θαη  ζα  δηαζέηεη ζχζηεκα ζπγρξνληζκνχ κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) ηαρχηεηαο νπηζζνπνξείαο. 

Καηά πξνηίκεζε: 

Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη κεραληθφο, μεξφο, θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη 5 +1 ή 6+1 ζρέζεσλ κε 

επηινγή γηα κεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο 2 ή 4 ηξνρνχο αληίζηνηρα, κε ηε βνήζεηα 2νπ επηινγέα ή 

απηφκαην.  

ΑΞΟΝΔ 

Όινη νη άμνλεο ζα είλαη θηλεηήξηνη θαη επηπξφζζεηα ν εκπξφζζηνο ζα είλαη θαη δηεπζπληήξηνο.   

ΓΗΑΦΟΡΗΚΑ 

 Σν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζα  πεξηιακβάλεη  δηαθνξηθά  κε  κεραληζκνχο  εκπινθήο,  

ψζηε  λα ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  κεηάδνζεο  θίλεζεο  ζηνλ  νπίζζην  άμνλα  ή  θαη  ζηνπο  δχν  

άμνλεο (εκπξφο  –πίζσ) θαη‟επηινγή.  Σα δηαθνξηθά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ 

ζηξνθψλ πνπ θηάλνπλ ζηνπο ηξνρνχο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ησλ ηξνρψλ ηνπ 

ίδηνπ άμνλα θαη γηα ηελ αιιαγή δηεχζπλζεο.ε  φιεο  ηηο  πεξηπηψζεηο (κφληκεο  ε  θαη‟  επηινγή  

ηεηξαθίλεζεο),  ζα  ππάξρεη  ζχζηεκα  πεξηνξηζκνχ νιίζζεζεο  (κεραληθφ,  ή  ειεθηξνληθφ,  ή  

άιιν)  ην  νπνίν  κέζσ  κεξηθήο  ή  νιηθήο  αλαζηνιήο  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνχ, ζα δίλεη 

ζην φρεκα ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα θηλεζεί ζε εμαηξεηηθά νιηζζεξά νδνζηξψκαηα (ρηφλη, πάγν, 

ιάζπε, άκκν).   

ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Σν  φρεκα  ζα  έρεη  ζχζηεκα  δηεχζπλζεο  θαηάιιειν  γηα  ηελ  αζθαιή  δηεχζπλζε  ηνπ  ζηα 

πξναλαθεξζέληα νδηθά δίθηπα Σν ζχζηεκα ζα είλαη πδξαπιηθήο ή ειεθηξηθήο ή ειεθηξνπδξαπιηθήο 

ππνβνήζεζεο κε δπλαηφηεηα κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ.  Ζ 

ζέζε ηνπ ηηκνληνχ ζα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.   

ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ  

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ νρήκαηνο, ζα ζπκθσλεί κε 

ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζα είλαη σο θαησηέξσ:   

 Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο  ηξνρψλ (ΑBS)  ην νπνίν ζα ειέγρεη δηαξθψο  ηελ 

κε  εκπινθή  ησλ  ηξνρψλ  ζε  φιν  ην  θάζκα  ιεηηνπξγίαο  –  ηαρπηήησλ  ηνπ  νρήκαηνο ή  

λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαλνκήο δχλακεο πέδεζεο ( EBD ή αληίζηνηρν).   
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 Μεραληθφ  ζχζηεκα  πέδεζεο  ζηάζκεπζεο  (ρεηξφθξελν),  κε  επελέξγεηα  ζηνπο  

νπίζζηνπο ηξνρνχο.   

ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ  

Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε 

ηηο απαηηήζεηο ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο θίλεζήο ηνπ κε πιήξεο θνξηίν.  Σν εκπξφζζην ζχζηεκα 

αλάξηεζεο ζα έρεη αλεμάξηεηε αλάξηεζε αλά ηξνρφ (π.ρ. δηπιά ςαιίδηα ή Γφλαηα  Μαθ  Φέξζνλ,  

ξάβδν  ζηξέςεο,  ηειεζθνπηθά  ακνξηηζέξ,  ειηθνεηδή  ειαηήξηα),  ηεξκαηηθά ιάζηηρα κεηψζεσο 

θξνχζεσλ θαη ξάβδν ζηαζεξνπνίεζεο.  Σν νπίζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ελδεηθηηθά ζα έρεη 

εκηειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο δηπιήο θάκςεσο (πξννδεπηηθήο  δξάζεο). 

ΣΡΟΥΟΗ – ΔΛΑΣΗΚΑ  

Οη ηξνρνί  λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αηζάιη, ηζρπξήο θαηαζθεπήο.  To φρεκα ζα θέξεη κνλνχο 

ηξνρνχο θαη ζηνπο δχν άμνλεο, θαζψο θαη έλαλ πιήξε (1) εθεδξηθφ ηξνρφ,ηνπνζεηεκέλν ζε 

ζηαζεξή θαηάιιειε ζέζε κε ειαζηηθφ, ίδησλ δηαζηάζεσλ , κε ηα ππφινηπα.  Σα  ειαζηηθά  ζα  είλαη  

εηδηθά  ζρεδηαζκέλα  γηα  θαηαζηάζεηο  ρξήζεο  ηνπ  νρήκαηνο,  φια  ησλ  ίδησλ δηαζηάζεσλ.  Σα 

ειαζηηθά (επίζσηξα) ζα είλαη ρσξίο αεξνζάιακν (Tubeless), αθηηληθνχ ηχπνπ Radial, θαηάιιεια 

γηα ηα δεδνκέλα θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο (βάξνο, ηαρχηεηα, θά).  Θα είλαη ακεηαρείξηζηα, ν ρξφλνο 

θαηαζθεπή ηνπο λα κελ είλαη πξηλ απφ έλα έηνο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο.   

ΚΑΜΠΗΝΑ ΟΓΖΓΖΖ ‐ ΔΠΗΒΑΣΧΝ  

Ο  ζάιακνο  νδήγεζεο  ζα  είλαη  θιεηζηνχ  ηχπνπ,  κεηαιιηθφο,  βξαρείαο  θαηαζθεπήο,  

πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο  έλαληη  ζπγθξνχζεσλ  ζχκθσλα  κε  ηε  Ννκνζεζία  ηεο  ΔΔ  κε  

αεξφζαθνπο ηνπιάρηζηνλ νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ    . Θα είλαη εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε ,ψζηε 

λα πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ κηα αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. Θα είλαη πιήξσο ζεξκνκνλσκέλε θαη 

ερνκνλσκέλε.Ο  ζάιακνο  ζα  θέξεη  δχν (2) πφξηεο  ζηηο  πιεπξέο  ηεο  θακπίλαο  κε  ηα  

αλάινγα  ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ θαιή ζηεγαλφηεηα θαη θεληξηθφ 

θιείδσκα.Σν δάπεδν ζα είλαη ππελδεδπκέλν κε κνλσηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ θαη κε αλάινγα θηλεηά 

πιαζηηθά ή ειαζηηθά ηαπέηα.   

 Όια  ηα  θαζίζκαηα  ζα  είλαη  αλαηνκηθνχ  ζρεδηαζκνχ.   Ζ επηθάιπςε ησλ θαζηζκάησλ λα γίλεη κε 

ηαπεηζαξία επηινγήο ζε χθαζκα, δέξκα, ή απνκίκεζε δέξκαηνο (ζπλζεηηθνχ) ή πιαζηηθνχ ηχπνπ. 

Όια ηα θαζίζκαηα ζα έρνπλ δψλεο αζθαιείαο. Σν  αιεμήλεκν  θαη  ηα  πιεπξηθά  παξάζπξα  ζα  

έρνπλ  θξχζηαιια  αζθαιείαο (triplex).  Σν  αιεμήλεκν εηδηθφηεξα  ζα  δηαζέηεη  ζχζηεκα  παξνρήο  

λεξνχ,  κε  ειεθηξηθή  αληιία,  αθξνθχζηα  θαη  ηνπο αληίζηνηρνπο παινθαζαξηζηήξεο.  Σα πιεπξηθά 

παξάζπξα εκπξφο ζα είλαη ειεθηξηθά.   

Ο ζάιακνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε :   

 Δζσηεξηθφ  θαζξέπηε,  θαζψο  θαη  εμσηεξηθνχο,  δεμηά  θαη  αξηζηεξά  ηεο  θακπίλαο.     

 θηάδηα αλεκνζψξαθα.   

 χζηεκα ζέξκαλζεο.   

 χζηεκα αεξηζκνχ, κέζσ θίιηξνπ, ρεηξηδφκελν απφ ηνλ νδεγφ.   

 Θα  ππάξρεη  ζχζηεκα  aircontidion  ή  θιηκαηηζκνχ   
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 Θα ππάξρνπλ πίλαθεο νξγάλσλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο θαιήο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  θηλεηήξα  θαη  γεληθά  ηεο  πνξείαο  ηνπ,  

θαηάιιεινπ  θσηηζκνχ,  κε εξγνλνκηθή  δηεπζέηεζε  ζην  ζάιακν  νδήγεζεο  (π.ρ.  

ζηξνθφκεηξν,  ηαρχκεηξν,  φξγαλν έλδεημεο ζεξκνθξαζίαο χδαηνο, φξγαλν έλδεημεο πίεζεο 

ειαίνπ, δείθηεο θαπζίκνπ).   

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

Σν  απη/ην  ζα  έρεη  πιήξε  ειεθηξηθή  εγθαηάζηαζε  θσηηζκνχ  θαη  ζεκάησλ  ζχκθσλα  κε  ηνλ 

ηζρχνληα  Κ.Ο.Κ.,  δειαδή  ζα  είλαη  εθνδηαζκέλν  κε  ηνπο  απαξαίηεηνπο  πξνβνιείο,  θσηηζηηθά 

ζψκαηα, παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, κπαηαξία, θψηα νκίριεο θιπ 

Βάξνο – Γηαζηάζεηο  

Σν  κέγηζην  επηηξεπφκελν  κηθηφ  βάξνο  λα  είλαη πεξίπνπ  3.250  ψζηε  λα  θαιχπηεη  ηηο  

απαηηήζεηο  γηα  ηελ αζθαιή κεηαθνξά ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ θνξηίνπ πάλσ απφ 700 θηιά.  Οη 

δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη αλάινγα ψζηε απηφ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.   

Υξσκαηηζκόο  

Όια ηα  ηκήκαηα  ηνπ  νρήκαηνο,  ζα  έρνπλ  πιήξε  αληηζθσξηαθή  θαη  αληηδηαβξσηηθή  πξνζηαζία  

κε πιηθά  θαη  πάρε  βαθήο  πνπ  ζα  είλαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  ζχγρξνλεο  ηερληθέο  βαθήο  θαη  ηα  

πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Σν ρξψκα ηνπ νρήκαηνο  ζα  είλαη  

ιεπθφ  ή άιιεο επηινγήο  ηεο Τπεξεζίαο.  Αλεμάξηεηα  απφ  ηελ απφρξσζε,  είλαη  ππνρξεσηηθή  ε  

χπαξμε  πεξηκεηξηθήο  θίηξηλεο  ισξίδαο  πιάηνπο  10  εθ.  θαη  ε αλαγξαθή κε θεθαιαία γξάκκαηα 

θαη ζηηο δχν (2) πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο, ηνπ νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ,(ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ), κε 

ππνρξέσζε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.  Οπνηαδήπνηε  κηθξή  αιιαγή  ζηηο  επηγξαθέο  κπνξεί  λα  

γίλεη  κεηά  απφ  αίηεζε  ηεο  αξκφδηαο Τπεξεζίαο  ηνπ  Γήκνπ  θαη  ν  αλάδνρνο  είλαη  

ππνρξεσκέλνο  λα  εθηειέζεη  πξηλ  ηελ  παξαιαβή  ηνπ νρήκαηνο.   

Παξειθόκελα  

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ παξειθφκελα :   

Μεηαιιηθφ εξγαιεηνθφξν θηβψηην πνπ ζα πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ φζσλ απαηηνχληαη απφ ηνλ ΚΟΚ 

θαη ηα παξαθάησ :   

 Έλα (1) πδξαπιηθφ αλπςσηήξα (γξχιν), θαηάιιειν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνρνχ.   

 Έλαλ  (1)  ππξνζβεζηήξα   

 Σξίγσλν βιαβψλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.   

 Φαξκαθείν κε ζπιινγή Α‟ Βνεζεηψλ, γηα πέληε (5) άηνκα ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ   

 

Υξόλνο θαη ηόπνο Παξάδνζεο  

Ο ρξφλνο παξαδφζεσο ησλ ππφ πξνκήζεηα απηνθηλήησλ νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε  (45) εκέξεο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα 

Ληηνρψξνπ) . 

Δγγπήζεηο  
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Ο πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα εγγπεζεί  ηελ  νκαιή  –  αλεκπφδηζηε  ιεηηνπξγία  ηνπ  

νρήκαηνο  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη  ηνπ θηλεηήξα  ηνπ, γηα  έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ,  ζε  

θαλνληθέο  ζπλζήθεο  ρξήζεο  θαη ζπληήξεζεο. Θα θαηαηεζεί εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 

1.000,00€. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο. Καηά  ην  

παξαπάλσ  ρξνληθφ  δηάζηεκα,  ρσξίο  επηβάξπλζε  ηεο  Τπεξεζίαο  ζα  αληηθαζηζηά  ή  ζα 

επηζθεπάδεη  εμαξηήκαηα  ή  θαη  νιφθιεξν  ην  φρεκα,  γηα  βιάβε  ή  θζνξά  πνπ  δελ  πξνέξρεηαη  

απφ εζθαικέλν  ρεηξηζκφ  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ή  αληηθαλνληθή  ζπληήξεζε.   

Με ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζζνύλ  ηα θάησζη :  

Βηβιηνγξαθία  

Ζ Βηβιηνγξαθία ζα πεξηέρεη :   

1. Σερληθφ Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο.   

2. Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ   

3. Δγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ   

Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο .  

 

 
                                                                

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΣΜΗΜΑ 1 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ 
ΚΑΛΑΚΟΦΟΟΥ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

90.000,00 90.000,00 

 ΤΝΟΛΟ   90.000,00 

 ΦΠΑ   21.600,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    111.600,00 

Χρηματοδότηςη : Πρόγραμμα Φιλόδημοσ  

ΣΜΗΜΑ 2  

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ ΜΛΑΜΛΣΘΣ 
ΚΑΜΡΛΝΑΣ  HMIΦΟΤΘΓΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

29.910,00 29.910,00 

 ΤΝΟΛΟ   29.910,00 

 ΦΠΑ   7.178,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    37.088,40 

Χρηματοδότηςη : Δάνειο από Σαμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

ΣΜΗΜΑ 3 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ ΜΛΑΜΛΣΘΣ 
ΚΑΜΡΛΝΑΣ  HMIΦΟΤΘΓΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

29.910,00 29.910,00 

 ΤΝΟΛΟ   29.910,00 

 ΦΠΑ   7.178,40 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    37.088,40 

Χρηματοδότηςη : Δάνειο από Σαμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

 

ΣΜΗΜΑ 4 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΜΕΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΡΟΥ  JCB Ο 

 

 

 

56.400,00 56.400,00 
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1 ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

1 

 ΤΝΟΛΟ   56.400,00 

 ΦΠΑ   13.536,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    69.936,00 

Χρηματοδότηςη : Πρόγραμμα Φιλόδημοσ  και Κδιοι Πόροι  

ΣΜΗΜΑ 5 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΜΕΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΡΟΥ  JCB Ο 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

56.400,00 56.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   56.400,00 

 ΦΠΑ   13.536,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    69.936,00 

Χρηματοδότηςη : Δάνειο από Σαμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

ΣΜΗΜΑ 6 

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΓΛΟΥ 

ΔΛΑΜΟΦΩΤΘ ΓΑΛΩΝ ΑΚΩΤΟΥ 
ΡΛΑΛΣΛΟΥ Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ 
ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ  

 

 

 

 

 

1 

248.000,00 248.000,00 

 ΤΝΟΛΟ   248.000,00 

 ΦΠΑ   59.520,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    307.520,00 
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Χρηματοδότηςη : Πρόγραμμα Φιλόδημοσ  και Κδιοι Πόροι 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

 

                                                   ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

Το παρόν τεφχοσ τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων αφορά τουσ ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, με βάςθ 

τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν τευχϊν του διαγωνιςμοφ, κα εκτελεςτεί από τον 

Ανάδοχο που κα αναδειχκεί, θ ανατικεμζνθ προμικεια ιτοι : 

α/α Περιγραφή  

1 Ενόσ (1) καινοφργιου Καλακοφόρου 

2 Δφο (2) καινοφργιων  θμιφορτθγϊν οχθμάτων τφπου pickup 4x4 μιάμιςθσ 

καμπίνασ   

3 Δφο (2) μεταχειριςμζνων αυτοκινοφμενων εκςκαφζων τφπου jcb 

4 Ενόσ (1) καινοφργιου διαμορφωτι γαιϊν αρκρωτοφ πλαιςίου. 

5 Ενόσ (1) μεταχειριςμζνου θμιφορτθγοφ οχιματοσ τφπου pickup 4x4 μιάμιςθσ 

καμπίνασ   

 

 

 

Άξζξν 2 – Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 Οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, του Ν.3463/06, του Ν.3548/2007, του Ν.3731/08, του Ν.3852/10, του 

Ν.3861/2010 όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ 

κανονιςτικζσ πράξεισ, λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
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περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπουν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Άξζξν 3 – Κξηηήξηα αλάζεζεο 

 

 Κριτήρια κατακφρωςησ τησ προμήθειασ είναι τα εξήσ :  

 

Α) θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 

για το τμιμα 1 θ οποία κα εκτιμθκεί ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτον παρακάτω πίνακα, κριτιρια 

ανάκεςθσ. 

 

 Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου (Κ) αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Οι 100 

βακμοί αντιςτοιχοφν ςτισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

 Ζ βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  
ΑΝΑΘΕΗ  

(Καλαθοφόρου) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

 Π Λ Α Ι  Ι Ο    

1 Μικτό φορτίο  100 ~ 120 10,00 

2 Κινθτιρασ, εκπομπι καυςαερίων  100 ~ 120 10,00 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 100 ~ 120 10,00 
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4 Σφςτθμα πεδιςεωσ 100 ~ 120 10,00 

5 Σφςτθμα ανάρτθςθσ 100 ~ 120 5,00 

6 Κάλαμοσ οδιγθςθσ (καμπίνα) 100 ~ 120 5,00 

7 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ  100 ~ 120 2,00 

 Τ Π Ε Ρ Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η    

8 Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ 100 ~ 120 10,00 

9 
Χειριςτιριο καλακιοφ , χειριςτιριο βραχιόνων 

ςτιριξθσ (ποδαρικϊν) 
100 ~ 120 10,00 

10 Καλάκι εργαςίασ 100 ~ 120 10,00 

11 Υδραυλικό ςφςτθμα 100 ~ 120 5,00 

12 Ρζλματα εδραςθσ 100 ~ 120 8,00 

13 Συςτιματα αςφαλείασ   100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

 

 

Β) θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 

για τα τμιματα 2 και 3 θ οποία κα εκτιμθκεί ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτον παρακάτω πίνακα, 

κριτιρια ανάκεςθσ. 

 

 Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου (Κ) αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Οι 100 

βακμοί αντιςτοιχοφν ςτισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

 Ζ βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 
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 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
- ΑΝΑΘΔΖ  
(Ζκηθνξηεγώλ 

Μηάκηζεο 
Κακπίλαο  Σύπνπ 

Pickup 4x4) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Κινθτιρασ, Σφςτθμα Εξαγωγισ Καυςαερίων  100 ~ 120 25,00 

2 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ - κιβϊτιο ταχυτιτων 100 ~ 120 20,00 

3 Διαφορικά 100 ~ 120 15,00 

4 Σφςτθμα διεφκυνςθσ , ςφςτθμα πζδθςθσ  100 ~ 120 15,00 

5 Σφςτθμα αναρτιςεων,  τροχοί – ελαςτικά  100 ~ 120 10,00 

6 Καμπίνα οδιγθςθσ   100 ~ 120 5,00 

7 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ βάροσ – διαςτάςεισ  100 ~ 120 5,00 

8 Διάφορα , Λοιπόσ πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ   100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

 

 

 

Γ) θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 

για τα τμιματα 4 και 5 θ οποία κα εκτιμθκεί ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτον παρακάτω πίνακα, 

κριτιρια ανάκεςθσ 
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 Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου (Κ) αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Οι 100 

βακμοί αντιςτοιχοφν ςτισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

 Ζ βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  
ΑΝΑΘΕΗ  

(Αυτοκινοφμενοι 
Εκςκαφείσ Σφπου 

JCB) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Ζτοσ καταςκευισ  100 ~ 120 35,00 

2 Ώξεο ιεηηνπξγίαο 100 ~ 120 25,00 

3 Κινθτιρασ , Κιβϊτιο ταχυτιτων  100 ~ 120 10,00 

4 Μθχανιςμόσ φϊρτοςθσ – εκςκαφισ   100 ~ 120 10,00 

5 Υδραυλικό Σφςτθμα  100 ~ 120 10,00 

6 Σφςτθμα πζδθςθσ , τροχοί 100 ~ 120 5,00 

7 Καμπίνα – όργανα και λοιπά ςτοιχεία  100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 
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Δ)           θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 

τιμισ, για το τμιμα 6 θ οποία κα εκτιμθκεί ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτον παρακάτω πίνακα, 

κριτιρια ανάκεςθσ. 

 

 Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου (Κ) αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Οι 100 

βακμοί αντιςτοιχοφν ςτισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. 

 Ζ βαζκνινγία (Β) θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

Β = ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+.....+ζλ*Κλ 

(φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ=1 ) 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Π) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία (Β) πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλεγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν: ι = Π/Β 

Πην ζπκθέξνπζα είλαη ε πξνζθνξά εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -  
ΑΝΑΘΕΗ   

(Διαμορφωτήσ 
γαιών ) 

Α/Α 

(Κ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Βάροσ Διαςτάςεισ  100 ~ 120 15,00 

2 Κινθτιρασ  100 ~ 120 15,00 

3 
Κιβϊτιο ταχυτιτων 

 
100 ~ 120 10,00 

4 Διαφορικά / τελικζσ κινιςεισ / ηεφγοσ τροχϊν 100 ~ 120 10,00 

5 
Σφςτθμα πζδθςθσ 

 
100 ~ 120 10,00 
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6 
Άξονεσ / ελαςτικά 

 
100 ~ 120 5,00 

7 
Σφςτθμα διεφκυνςθσ 

 
100 ~ 120 5,00 

8 
Ρλαίςιο και ςφνδεςμοσ άρκρωςθσ 

 
100 ~ 120 5,00 

9 
Λεπίδα 

 
100 ~ 120 5,00 

10 Στεφάνθ και ράβδοσ ηεφξθσ 100 ~ 120 5,00 

11 Υδραυλικό ςφςτθμα 100 ~ 120 5,00 

12 
Θλεκτρικό ςφςτθμα 

 
100 ~ 120 3,00 

13 
Κάλαμοσ χειριςτοφ 

 
100 ~ 120 2,00 

14 
Ρρόςκετοσ εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθ - ανταλλακτικά. 

 
100 ~ 120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

 

 

 

Ε) θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,  αποκλειςτικά βάςει τιμήσ, για το τμιμα 7 

 

Άρθρο 4 – Προθεςμίεσ – Χρόνοι  

 Ο μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου ορίηεται 180 θμζρεσ για τα τμιματα 

1,2,3,4,5 και 6 και 45 θμζρεσ για το τμιμα  7 από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ 

   

Άρθρο 5 – Παράδοςη και παραλαβή 
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 Ο προμθκευτισ οφείλει με δικά του ζξοδα να παραδϊςει, ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου, το κάκε 

μθχάνθμα - όχθμα άκικτο και χωρίσ ηθμιζσ. Το μθχάνθμα - όχθμα κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ 

κυκλοφορίασ και τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ. Το όχθμα κα πρζπει επίςθσ να φζρει τισ απαιτοφμενεσ 

επιγραφζσ  χρϊματοσ επιλογισ του Διμου (κα αναγράφεται και από τισ δφο πλευρζσ του κάκε οχιματοσ 

«ΔΗΜΟ ΔΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 2021») και περιφερειακά κα φζρει κίτρινθ λωρίδα. 

  Θ παραλαβι του οχιματοσ κα γίνει από αρμόδια επιτροπι, που κα ςυςτακεί ειδικά για το ςκοπό 

αυτό από το Διμο ,και κα αφορά τον ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα γίνει με 

μακροςκοπικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ 

ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν απόρριψθ του ςυγκεκριμζνου 

υπό προμικεια οχιματοσ ι τθν αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν του. 

 Εάν το υπό προμικεια όχθμα δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει ελαττϊματα ι 

κακοτεχνίεσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να το αντικαταςτιςει, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016. 

 Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ςυντάςςεται και υπογράφεται Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ 

(ποιοτικισ και ποςοτικισ). 

 Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 

προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια, άλλα εποπτικά μζςα, κλπ) για το 

εργατοτεχνικό προςωπικό του Διμου για το χειριςμό και τθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ. Κατά τθν παραλαβι 

του οχιματοσ ο προμθκευτισ αναλαμβάνει με δικά του ζξοδα τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, οδθγϊν και 

τεχνικϊν, ςτθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ, ιτοι το Λιτόχωρο του Διμου Δίου - Ολφμπου. 

 

 

Άρθρο 6 – Ζκπτωςη αναδόχου 

 Αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ ι όταν ο Ανάδοχοσ δεν 

ςυμμορφϊνεται με τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ ι τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ προκαλεί τθν ζκπτωςθ 

του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7 – Σρόποσ πληρωμήσ , φόροι, τζλη 

 Θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ, με τθν ζκδοςθ εξοφλθτικοφ 

λογαριαςμοφ (τιμολόγιο).  

 Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ και κρατιςεισ 

που ιςχφουν κατά τθν θμζρα εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ του Φ.Ρ.Α. 
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Άξζξν 8 – Δγγπήζεηο - Τπεύζπλεο δειώζεηο 

   

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει επίςθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ για τα τμιματα 1, 

2, 3, 4, 5, 6 και 7 ποςοςτοφ 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΡΑ 24%, διάρκειασ 3 ετϊν  

για τα τμιματα 1,2,3 και 6 και 1 ζτουσ για τα τμιματα 4,5 και 7  

 

   

 

Επί ποινή αποκλειςμοφ κα πρζπει επίςθσ να κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ : 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 3 ετϊν, θ οποία εγγφθςθ να είναι 

ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ 

καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Διμου, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι 

φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό. (για τα τμήματα 1, 2, 3 και 6) 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, θ οποία εγγφθςθ να είναι 

ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ 

καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Διμου, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι 

φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό. (για τα τμήματα 4, 5 και 7) 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ προκεςμία παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ορίηεται ςε 180 θμζρεσ  

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για τα τμιματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και 45θμερεσ για το τμιμα 7   

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ τελικι παράδοςθ κα γίνει ςτθν ζδρα του Διμου με τα ζξοδα να βαρφνουν 

τον προμθκευτι. ( για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το  όχθμα κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ κυκλοφορίασ και τισ 

πινακίδεσ κυκλοφορίασ . (για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ, Ρρότυπα και 

Κανονιςμοφσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των ςυγκεκριμζνων ειδϊν. ( για 

τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δθλϊνει ότι κα παρζχει τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ προςωπικοφ, 

χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ ςτθν ζδρα του Διμου. (για τα τμήματα 

1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ που κα αναφζρει ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων: α) τθσ με αρ. πρωτ. ………./…-…-2021 

διακιρυξθσ, β) τθσ με αρικμό 36/2021 Μελζτθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. ( για τα 

τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7) 



 

Σελίδα 96 

 Υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δθλωκοφν τα διανυκζντα χιλιόμετρα κακϊσ και το ζτοσ  πρϊτθσ 

κυκλοφορίασ (για το τμήμα 7) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δθλωκοφν οι ϊρεσ λειτουργίασ κακϊσ και το ζτοσ  πρϊτθσ 

κυκλοφορίασ (για τα τμιματα 4 και 5) 

 

 

Άξζξν 9 – πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει εκτόσ των αναφερόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςθσ, 
πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου είδουσ, ςχεδιαγράμματα, ςχζδια, διαγράμματα 
κλπ, από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου 
προϊόντοσ.  

                                                                

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΔΔ  

 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 1 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Πξνζσξηλφο αξηζκφο 

πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο 

[], εκεξνκελία [], ζειίδα [] ENOTICES-diouolympou/2021-157642 

Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα 

είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. 

παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ]) 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο 

κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 2 
Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 
Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 997766391 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ 

ππάξρεη): www.dion-olympos.gr 
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Πφιε: ΛΙΣΟΥΧΡΟ 

Οδφο θαη αξηζκφο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15 

Σαρ. θσδ.: 60200 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: 

Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο θαη Γεσξγαληάο 

Θεφδσξνο 

Σειέθσλν: 2352350155 / 2352350148 

θαμ: 2352350167 

Ηι. ηαρ/κείν: promi@dion-olympos.gr 
Υψξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο: 

Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ – νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ 

ππάξρεη): 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 3 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

Ναη / Όρη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 4 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Απάληεζε: 
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- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 5 
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 6 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 7 
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 
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ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 8 
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 9 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 
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Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 10 
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 
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δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 11 
Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 12 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 
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Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν 

θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν 

απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 13 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 
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Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 14 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 15 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πηψρεπζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 16 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 17 
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 
Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 18 
Απάληεζε: 
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Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 19 
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
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- 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 20 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, 

απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 21 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 22 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 23 

Λήμε 
Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 
α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
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έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή 

ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην 

Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο 

Υπογραφή__ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV –  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI –  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο   

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 36/2021 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 1   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ 
ΚΑΛΑΚΟΦΟΟΥ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 
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1 ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

1 

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

    

 

 

 

 

 

  Ληηφρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 36/2021 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 2   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ ΜΛΑΜΛΣΘΣ 
ΚΑΜΡΛΝΑΣ  HMIΦΟΤΘΓΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

Ληηφρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

 

 

 

 

 

 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 



 

Σελίδα 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 36/2021 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 3   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 
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1 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΛΟΥ ΜΛΑΜΛΣΘΣ 
ΚΑΜΡΛΝΑΣ  HMIΦΟΤΘΓΟΥ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΥ PICKUP 4X4 ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ 

ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

1 

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

 

Ληηφρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 36/2021 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 4   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΜΕΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΡΟΥ  JCB Ο 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

Ληηφρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 
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     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 36/2021 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 5   

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΜΕΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΡΟΥ  JCB Ο 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ-

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  ΜΕΛΕΣΗ 
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1 

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

 

 

 

 

Ληηφρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ                                                                  

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ – ΟΛΥΜΡΟΥ 

ΑΓ. ΝΛΚΟΛΑΟΥ 15  

60200 ΛΛΤΟΧΩΟ  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ 36/2021 
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ΣΜΗΜΑ 6  

Α/Α  Ε Ι Δ Ο     Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

Ε    € 

 

 

 

1 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΝΟΥΓΛΟΥ 

ΔΛΑΜΟΦΩΤΘ ΓΑΛΩΝ ΑΚΩΤΟΥ 
ΡΛΑΛΣΛΟΥ Ο ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ ΠΛΗΡΩ ΣΙ 
ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ  

ΜΕΛΕΣΗ  

 

 

 

 

 

1 

  

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

Ληηφρσξν       …../     …./….. 

       Ο πξνζθέξσλ 

     (Τπνγξαθή – θξαγίδα) 
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		2021-11-16T12:54:14+0200
	EVANGELOS GEROLIOLIOS




