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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
          ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                            
          ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
              * * * * * * * 
Θήβα, 04/9/2020 
Αριθ. Πρωτ.:15070 
 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  1670/20 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

2. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Τον Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τον Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τον Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τον Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) 

, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 
Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

14. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 102282/9-7-20 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
–Στερεάς Ελλάδας Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα 
Διοικητικού –Οικονομικού Νομού Βοιωτίας για την έγκριση αγοράς καινούριων 
οχημάτων για το Δήμο Θηβαίων (ΑΔΑ:6ΟΣΨΟΡ10-ΩΞΥ) 

15. Την πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, 
στους  Κ.Α. 20.7131.01 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»& 20.7131.04 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ»  

16.   Την με αριθμό 218/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με (ΑΔΑ:ΩΥΒ7ΩΡΜ-

9Ψ2) & έγκριση αυτής με ΑΔΑΜ:20REQ006974366 

17. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  
20REQ006966549 

18. Τη με αριθμό 122/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΠΩΔΩΡΜ-
ΦΝΞ ), με την οποία εγκρίθηκε:  α)η  διενέργεια του διαγωνισμού β) οι τεχνικές 
προδιαγραφές και γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια 

οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού & μηχανημάτων έργου, με προϋπολογισμό 

826.460,00 € συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 24%   
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Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά είδος  

στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων (όπως περιγράφονται κατωτέρω) με βάση τους 

Πίνακες του Παραρτήματος Ι 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών 

από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και 

η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  thiva.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο  

2. Στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από το τμήμα προμηθειών του Δήμου 

Θηβαίων. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  

Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της 
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διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα 
εσόδων, περιουσίας προμηθειών υπηρεσιών & τηλ: 2262350618fax:22620-
27628Email:thivapro@thiva.gr&sharizani@thiva.gr                                     

 
 
Συνοπτικά Στοιχεία 
  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ανοικτός διεθνής , ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η   συμφερότερη   προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17/9/2020& ώρα 10:00π.μ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19/10/2020 & ώρα 15:00μ.μ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    

34144512-0,3414431-8,34921100-0,34144000-
8,34134000-5,34142000-4,34136000-
9,34110000-1,34113100-3 

 
 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι 
οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά 
σε συγκεκριμένη ομάδα/τμήμα προσκομίζουν 
εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α και  
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που  αντιστοιχεί 
σε ποσοστό  
5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
826.460,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 00,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης.(επιβαρύνεται 
με χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 
Ο.Γ.Α 20%) 

0,02% υπέρ Δημοσίου 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ3 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
2.1.4 Γλώσσα 
2.1.5 Εγγυήσεις 
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
2.2.6 Κανόνες απόδειξης  
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
2.2.8            Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
2.2.9           Κανόνες  απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
[3.4] ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
4.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
6.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΑΡAΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΜΕΛΕΤΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ –ΙVΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ε.Ε.Ε.Σ  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΥΠΡΟΥ  3 

Πόλη ΘΗΒΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 32200 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL641 

Τηλέφωνο 2262350600 

Φαξ 22620-27628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  sharizani@thiva.gr 

 Αρμόδιος για πληροφορίες ΧΑΡΙΖΑΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.promitheus.gov.gr 

 Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.thiva.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θηβαίων και ανήκει στον Υποτομέα Ο.Τ.Α. της Γενικής 
Κυβέρνησης  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση 

αμέσως μετά την με ηλεκτρονικό τρόπο, αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα 

της Ε. Ε. :  

είτε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

είτε στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θήβας στη διεύθυνση www.thiva.gr, όπου θα αναρτηθεί, 

καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον Α. Δ. Α. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 5ου άρθρου 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012) και αυτών της περίπτωσης (β) της 2ης παραγράφου του 6ου 

άρθρου του Ν. 4155/2013. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διεθνή ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. 20.7131.01: «Προμήθεια 

οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού & μηχανημάτων έργου& 20.7131.04 Προμήθεια 

απορροφητικών μηχανημάτων καθαρισμού εξωτερικών χώρων χρηματοδότησης των   

συμβάσεων θα γίνει από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και από επιχορήγηση 

Πυροπροστασίας. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ. Η προμήθεια 
αυτή είναι αναγκαία στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης - συμπλήρωσης του 
Δημοτικού στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη 

ταξινομούνται ως εξής: 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Κωδικός CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

1 
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας  12m3 

34144512-0 1 124.000,00 124.000,00 

2 Απορροφητικό σάρωθρο  34144431-8 1 180.000,00 180.000,00 

3 Ηλεκτρικό Σάρωθρο 34921100-0 1 6.400,00 6.400,00 

4 Αυτοκινούμενο Πλυστικό όχημα 34144000-8 1 36.300,00 36.300,00 

5 
Φορτηγό 3.5τν με ανατρεπόμενη 
καρότσα 

34134000-5 2 36.500,00 73.000,00 

6 Διαξονικό φορτηγό με γερανό 34142000-4 1 116.000,00 116.000,00 

7 Ημιφορτηγό 4Χ4  34136000-9 2 23.500,00 47.000,00 

8 Επιβατικό αυτοκίνητο  34110000-1 2 15.000,00 30.000,00 

9 Επιβατικό 4Χ4 34113100-3 1 17.800,00 17.800,00 
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10 Σάρωθρο πεζού χειριστή 34921100-0 2 18.000,00 36.000,00 

    
Σύνολο 666.500,00 

    
ΦΠΑ 24% 159.960,00 

    
Γενικό Σύνολο 826.460,00 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει  στην  παρούσα 
διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο, είτε για 
περισσότερα άρθρα, είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων 
ποσοτήτων έκαστου άρθρου. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι συμφερότερη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιμής  

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά 

στην  από 26/6/2020 μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας  

 του Δήμου και αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

 

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

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

-του ν. 4314/2014 (Α' 265) 

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

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

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

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

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

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

-του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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-του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

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

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

-της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
 
-της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017)Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 
-του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’) και την Εγκύκλιο 3 με αριθμό πρωτ. 
11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται η προτεινόμενη 
διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
 
-του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 
 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψιν: 

την από 26/6/2020 μελέτη προμήθειας Οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού & 

μηχανημάτων έργου. 

Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ:20REQ006966549) και την αριθμ.218/20      

Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης 

σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, η οποία αναρτήθηκε στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΩΥΒ7ΩΡΜ-9Ψ2  . 

Η αριθ.  122/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΩΔΩΡΜ-ΦΝΞ ) με την 
οποία εγκρίθηκαν η  διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές και 
καταρτίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης για την προμήθειας Οχημάτων, 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Μηχανημάτων έργου  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
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Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1η και 4η παράγραφος του 27ου άρθρου 

του Ν. 4412/2016). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013, στο 11ο άρθρο της 

Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Π1/2390/2013.  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  17/9 /2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  19/10/2020 και ώρα 

15:00 μ.μ. 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες 

είδη (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ειδών   (ολική προσφορά). Σε κάθε 

περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ποσότητας 

του  επιλεγόμενου είδους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 17/9/2020& ώρα 10:00π.μ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19/10 /2020& ώρα 15:00μ.μ 

 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο της  Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και την 

Π1/2390/2013 Υπουργική Απόφαση. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

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

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία 
εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, & συγκεκριμένα στις εφημερίδες Νέα της Βοιωτίας, 
Σκυτάλη & Διάβημα 

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : http: w.w.w.thiva.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

2.1.1.α η με αρ.πρωτ.15071/20  Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2.1.1.β η υπ΄αριθ.1670/20 παρούσα Διακήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής   με τα Παραρτήματα   αυτής  
 2.1.1.γ το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 2.1.1.δ οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
 2.1.1.ε την από  26/6/2020 μελέτη προμήθειας Οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού & 
μηχανημάτων έργου 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

o Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: την 
ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
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o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής . 

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο 
2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων συμμετοχής (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής.. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

και 

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

2.2.3.3.Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μικρά ποσά, για την παρούσα διαδικασία, θεωρούνται αυτά που δεν ξεπερνούν το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (του τμήματος για το οποίο συμμετέχει). 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 

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

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 
παρούσας,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
σχετικού γεγονότος 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

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

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

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

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος , 
απαιτείται να προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ ότι το 
ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας  είναι μεγαλύτερο 
από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  ,της ομάδας η ομάδων που συμμετέχει του υπό 
ανάθεση έργου  
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 
δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α ,της  ομάδας η ομάδων που συμμετέχει 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική  επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται να 
προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος  έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ( σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα ) σε δύο (2) 
αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη προμήθειες τα τελευταία (5) έτη ,επιτυχώς .Αντίστοιχο 
έργο  ορίζεται ένα έργο που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο ,με ίδιο η μεγαλύτερο 
ετήσιο προϋπολογισμό.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ ότι πληροί τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ποιότητας η υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων   

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους   αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των Όταν οι 
οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από 
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης οποίων στηρίζονται.  

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

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

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

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

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

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

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

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

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

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

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού  
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Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

B.3.Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κύκλους εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για 
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τρία 
(3)τελευταία έτη ήτοι 2018,2019 & 2020 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.7.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. 

Tα άνω δικαιολογητικά που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, καλείται να 
υποβάλει ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, προς απόδειξη της 
μη συνδρομής στο πρόσωπό του των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, αφορούν 
στο χρόνο ανάδειξής του ως προσωρινού αναδόχου και πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 
το χρόνο αυτόν, το οποίο άλλωστε επιρρωνύεται και από τις διατάξεις της παρ.5 του 
άρθρου 79 και της παρ.3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, με τις οποίες ορίζεται ότι πριν 
από την ανάθεση της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να 
υποβάλει ενημερωμένα ή επικαιροποιημένα, αντίστοιχα, τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι 
δικαιολογητικά που να ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

A) βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία  προκύπτει από τον εξής τύπο:  

 

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

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
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σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

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

Πίνακες με τα κριτήρια αξιολόγησης για τα υπό προμήθεια είδη  (συντελεστές βαρύτητας –
κριτήρια ανάθεσης) βρίσκονται αναλυτικά στην από 04/9/2018 μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας που αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας  διακήρυξης. 

 

Η πλέον  συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

λ= Ο.Π/U 

 

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς. 

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη και στην 
από 04/9/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα  ή περισσότερες είδη & για όλα τα είδη τους όπως αυτά 
αναφέρονται στη μελέτη του Δήμου. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 
και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες 
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και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 
οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf]  

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

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

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

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

γ) και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 26/6/2020 τεχνική και αφορούν 
αντίστοιχα στο είδος οχήματος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά (ή στα είδη οχημάτων 
για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).  

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

Για την συμπλήρωση του eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 
αναρτημένο στο χώρο του διαγωνισμού επικουρικό αρχείο XML. 

Σημείωση: Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
παρέχονται για οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 

-https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

-http://www.promitheus.gov.gr 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 
δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να 
το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικόδιαγωνισμό. 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V. 

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

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

2.4.3.2.H τεχνική   προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο  «Τεχνικές 
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Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης δηλαδή την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
ποιότητας- τιμής σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  της διακήρυξης. 

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

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από  
την αναθέτουσα αρχή πριν την έναρξη διαδικασίας σύμβασης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική   

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» (4) τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 
και ώρα 11.00 π.μ.. 

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
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3.1.2Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών, 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.4412/2016. 
 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 
με τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει 
από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους 
 
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμήη αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 





31 
 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

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

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή. 
 β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια  Οικονομικής  & χρηματοοικονομικής επάρκειας) 
της παρούσας. 
 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 
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αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη την ποσότητα των τμημάτων αυτής, ή μόνο για τμήματα. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

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

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις  είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι : 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
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 γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης,  των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν έρει) 
ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης  ) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης    

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

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

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

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

 

5.1.1 .H   πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται από το Δήμο ξεχωριστά μετά την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Γενικότερα ισχύουν τα ακόλουθα: σύμφωνα με τις 
ανάγκες η πληρωμή   της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται  για το 100 % της αξίας 
του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής 
από τις αρμόδιες Επιτροπές.  
 Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά :  
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
Η εξόφληση των  τιμολογίων  θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α)0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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

 Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄&δ΄της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 οργάνου. 

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

6.1  Χρόνος παράδοσης  

6.1.1.Η παράδοση των υπό προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και 
μηχανημάτων έργου θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου, από τη σύναψη της σύμβασης 
ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ CPV Ποσότητα 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ                   
(Μήνες) 

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας  12m3 34144512-0 1 5 

Απορροφητικό σάρωθρο  34144431-8 1 6 

Ηλεκτρικό Σάρωθρο 34921100-0 1 2 

Αυτοκινούμενο Πλυστικό όχημα 34144000-8 1 4 

Φορτηγό 3.5τν με ανατρεπόμενη 
καρότσα 34134000-5 2 4 

Διαξονικό φορτηγό με γερανό 34142000-4 1 4 

Ημιφορτηγό 4Χ4  34136000-9 2 3 

Επιβατικό αυτοκίνητο  34110000-1 2 3 

Επιβατικό 4Χ4 34113100-3 1 3 

Σάρωθρο πεζού χειριστή 34921100-0 2 3 

 
Ο κάθε ανάδοχος έχει υποχρέωση να καταβάλλει το κόστος για την έκδοση αδειών 
κυκλοφορίας,και  οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου τόσο στη χρήση όσο και 
στις ανάγκες συντήρησης του οχήματος σύμφωνα με την τεχνική μελέτη. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ανωτέρω μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

6.2.1. H παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και 
μηχανημάτων έργου γίνεται από επιτροπές,  που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. 
β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 
νόμου και το ΠαράρτημαVI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές   κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στους αναδόχους. 

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

6.2.2.  Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΜΕΛΕΤΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
Τ.Υ.Δ.Θ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 826.460,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

  
  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» και έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των 
τεχνικών υποδομών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. 
H προμήθειά του εξοπλισμού θα γίνει από το Δήμο Θηβαίων και η σύναψη σύμβασης 
εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής,με τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή 
και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει  στην  παρούσα 
διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο, είτε για 
περισσότερα άρθρα, είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων 
ποσοτήτων έκαστου άρθρου. 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια του εξής εξοπλισμού: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Κωδικός CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας  12m3 34144512-0 1 

2 Αναρροφητικό σάρωθρο  34144431-8 1 

3 Ηλεκτρικό Σάρωθρο 34921100-0 1 

4 Αυτοκινούμενο Πλυστικό όχημα 34144000-8 1 

5 Φορτηγό 3.5τν με ανατρεπόμενη καρότσα 34134000-5 2 





41 
 

6 Διαξονικό φορτηγό με γερανό 34142000-4 1 

7 Ημιφορτηγό 4Χ4  34136000-9 2 

8 Επιβατικό αυτοκίνητο  34110000-1 2 

9 Επιβατικό αυτοκίνητο 4Χ4 34113100-3 1 

10 Σάρωθρο πεζού χειριστή 34921100-0 2 

 
Η προμήθεια αυτή είναι αναγκαία στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης - 
συμπλήρωσης του Δημοτικού στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας. 
 
Ο σημερινός  στόλος περιλαμβάνει αρκετά παλαιά οχήματα και μηχανήματα έργου, τα 
οποία αφ'  ενός  δεν  είναι  επαρκή  και δεν μπορούν να προσφέρουν  αποτελεσματική  και  
έγκαιρη κάλυψη  των αναγκών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο υπάρχων εξοπλισμός  εμφανίζει  
συχνά μηχανικά προβλήματα και βλάβες, δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών και 
αυξάνεται το κόστος συντήρησης και επισκευής τους. Επιπλέον το μοναδικό μηχανικό 
σάρωθρο που υπάρχει στο στόλο του Δήμου είναι μικρής επιχειρησιακής ικανότητας και 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων. 
 
Με την προμήθεια αυτή θα βελτιωθεί θα διευκολυνθεί η υπηρεσία καθαριότητας, θα 
μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ενώ παράλληλα θα μειωθεί και το κόστος συντήρησης και 
επισκευής του παλαιού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, ο νέος εξοπλισμός θα είναι σύμφωνα με  
σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας 
(αυξημένη απόδοση - χαμηλότερη κατανάλωση) και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος (μείωση εκπεμπόμενων ρύπων, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία). 
 
Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος και θα πληροί  
όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με 
νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Οι κινητήρες πρέπει υποχρεωτικά να είναι νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τα μηχανήματα - οχήματα θα φέρουν τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά από τους κατασκευαστές τους (υποχρεωτικά ISO 9001 ή ισοδύναμο Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας και ISO 14001 ή ισοδύναμο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
των κατασκευαστών. 
 
Η αγορά του νέου εξοπλισμού θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (ειδικότερα παράγραφος 
στ) της ΚΥΑ 21867/12.10.2016 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και 
αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 
κατηγορίας». 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θήβα 26/06/2020  Θήβα 26/06/2020 
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ  ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός  Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 κ.μ. 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Το καινούργιο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο αναγνωρισμένου τύπου 
κατασκευαστή και με καλή φήμη στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό (που θα αποτελείται  
από πλαίσιο και υπερκατασκευή) πρέπει να έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων, 
τύπου πρέσας και να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση οργανικών απορριμμάτων με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε νερό και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή 
η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Στις απαιτήσεις όπου 
αναφέρεται ο όρος περίπου γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% στην αναφερόμενη τιμή. 
  Εξωτερικά το αυτοκίνητο  πρέπει να είναι βαμμένο σε χρώμα λευκό, εκτός 
από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου 
μετάλλου. Από το φορέα θα ορισθούν οι επιγραφές τις οποίες το αυτοκίνητο πρέπει να 
φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. Θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά  εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα της βαφής του. 
 Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά 
κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.  
Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 
α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό και αεροθάλαμο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση. 
β) Σειρά συνήθων εργαλείων . 
γ)    Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την 
 ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 
δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
στ) Ψηφιακό Ταχογράφο. 
ζ) Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των 
αυτοκινήτων σε δύο σειρές για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στην Ελληνική 
κατά προτίμηση ή στην Αγγλική και βιβλία ανταλλακτικών επίσης για τον κινητήρα, πλαίσιο 
και υπερκατασκευή. 
 Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και 
σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με 
τους απαραίτητους προβολείς,  προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, 
περιστρεφόμενο φάρο και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων 
κλπ.  
 
 

1.2 ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής 
κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία 
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τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως προωθημένης οδηγήσεως, μικτού 
φορτίου 16 tn τουλάχιστον. 
Ο κινητήρας πρέπει να είναι τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπλήρωση,  
ροπής τουλάχιστον 900 Nm, η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις 
ανάγκες λειτουργίας του οχήματος και να είναι με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 15 HP 
ανά τόνο μικτού φορτίου. Ο κυβισμός του οχήματος θα είναι περίπου  6.500cc. Πρέπει να 
είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6 με σύστημα απ' 
ευθείας εκχύσεως. 
Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να έχει 
απαραίτητα σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό  (με υποβοήθηση). 
Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης, καθώς και κατάλληλης 
κατασκευής για απορριμματοφόρα οχήματα, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού 
ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα 
ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου 
ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς 
υαλοκαθαριστήρες, δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά 
ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη 
θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, σύστημα ψύξης αέρα (air-condition), πλαφονιέρα 
φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός 
θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με 
ελαστικά επίσωτρα χωρίς αεροθαλάμους (tubeless).  
Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  πρέπει να είναι  προς τα πάνω, με σωλήνα 
εξατμίσεως μονωμένη, τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της 
κιβωτάμαξας και  να προεξέχει από αυτή. 
Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως θα πρέπει να αποτελείται : 
 
-Κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα ταχυτήτων 
εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τουλάχιστον των 8 
εμπροσθοπορείας, χωρίς υποπολλαπλασιασμό, τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο 
διαφορικό. Να φέρει δε κλείδωμα διαφορικού. 
Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, 
ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου.  
- Διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, 
αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής 
ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων, κατάλληλα σε 
συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% 
και για μέγιστη  ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα τουλάχιστον. 
  
Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους 
επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο  να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι 
σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα  πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης 
κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος 
πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστηματα ABS, ESP και EBD ή παρόμοιο σύστημα 
κατανομής πέδησης. 
 
Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 
 
Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα 
και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο 
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προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο 
περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.        
 
 
1.3 ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 
 Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι μεταλλική εξολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής 
ποιότητας και κλειστή, εκτός από το άνοιγμα φόρτωσης στο πίσω μέρος. 
Τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα HARDOX 
πάχους 3 mm περίπου ενώ το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 
HARDOX πάχους 5 mm περίπου. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των συγκολλήσεων και των πιθανών 
οξειδώσεων, τα πλευρικά τοιχώματα θα αποτελούνται από κυρτό χαλυβδοέλασμα ώστε να 
μεγιστοποιούνται οι μηχανικές αντοχές τους, αποκλειομένων κατασκευών που εμπεριέχουν 
νευρώσεις και κοιλοδοκούς. Με τον τρόπο αυτό παράλληλα θα είναι εφικτή η επικόλληση 
επιγραφών και μηνυμάτων επιλογής του Φορέα επί των πλευρικών επιφανειών του 
απορριμματοφόρου.   
 Οι πλάκες προώθησης και συμπίεσης των απορριμμάτων πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από χαλυβδοέλασμα πάχους 5 mm περίπου με ενισχύσεις ώστε να 
αντέχουν στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων.  
 Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του 
υδραυλικού κυκλώματος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα 
απορρίμματα, για την αποφυγή διαφόρων εμπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του 
ελέγχου και της επισκευής των. 
 Επίσης το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμούς 
ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάμαξας.  
 Το σύστημα συμπιέσεως πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης 
εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού 
βαθμού συμπιέσεως, κατά την διάσταση του μήκους της κιβωτάμαξας. 
 Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή ώστε να καθιστά αδύνατη την 
διαφυγή υγρών απορριμμάτων από τις αρθρώσεις ή και από άλλα σημεία της. Θα είναι 
κλειστού τύπου, εκτός από το άνοιγμα φόρτωσης στο πίσω μέρος, για την αθέατη αλλά και 
υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. Όλες οι συγκολλήσεις της κιβωτάμαξας πρέπει να 
αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεομένων επιφανειών 
ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση, η δε στήριξη της επικάλυψης να 
γίνεται είτε με καρφιά είτε με κοχλίες με περικόχλιο και γκρόβερ όπου δεν υπάρχει 
συγκόλληση. 
Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος, πρέπει να 
βρίσκεται η οπίσθια πόρτα που με υδραυλική ανύψωσή της, με ζεύγος υδροστατικών 
κυλίνδρων, πρέπει να επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων. Η οπίσθια πόρτα, θα 
περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά τμήματά της τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και 
το μηχανισμό συμπίεσής. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να βρίσκεται 
στο χαμηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να 
εκφορτώνονται τα απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα χέρια. Σε κατάλληλο 
μέρος της υπερκατασκευής πρέπει να υπάρχει λεκάνη συλλογής των υγρών στραγγισμάτων 
και στόμιο με βαλβίδα εκκένωσης.  
Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω υποχρεωτικά ηλεκτρικού 
χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα στο στόμιο φόρτωσης. Θα πρέπει να υπάρχει 
μηχανισμός ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Σε συμμόρφωση με την οδηγία EN 1501 θα υπάρχει μηχανισμός με διακόπτες 
δεξιά και αριστερά ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. Επίσης υποχρεωτικά η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα μπορεί 
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να επιλεγεί συνεχής - αυτόματη, μιας φάσης συμπίεσης συγχρονισμένη με το ανυψωτικό 
σύστημα των κάδων και τελείως χειροκίνητη-διακοπτόμενη. Προκειμένου να αποφεύγεται 
η επαφή των απορριμμάτων με το σύστημα συμπίεσης και να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου της χοάνης φόρτωσης, επί ποινή αποκλεισμού,  η 
έναρξη του κύκλου συμπίεσης πρέπει να συγχρονίζεται με την φάση καθόδου του κάδου 
και σε καμία περίπτωση με την φάση ανόδου του.    
 Τα απορρίμματα πρέπει να προωθούνται και να συμπιέζονται ελαφρά στο πίσω 
μέρος της υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια 
υδραυλικών κυλίνδρων. 
Η πλάκα συμπίεσης θα είναι ενσωματωμένη στο κυρίως σώμα της υπερκατασκευής. 
 Ο βαθμός συμπίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3:1. 
Για το σύστημα εκκένωσης των απορριμμάτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλης 
διάταξης που θα επιτρέπει την εκκένωση από ύψος τουλάχιστον 1,30 μ., ώστε  να δύναται η 
μεταφόρτωση σε άλλο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας μεγαλύτερης χωρητικότητας και  
σε ανοικτά container. 
 Η θέση των φλάς και της πινακίδας κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
μην καταστρέφονται κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα 
όπισθεν. 
Η υπερκατασκευή θα κινείται από τον κινητήρα του αυτοκινήτου μέσω δυναμολήπτη 
υποχρεωτικά με σύστημα σύμπλεξης και αποσύμπλεξης ηλεκτρικού χειρισμού. 
Για προστασία του σασμάν του οχήματος θα υπάρχει με ποινή αποκλεισμού σύστημα 
αυτόματης αποσύμπλεξης του δυναμολήπτη που θα ενεργοποιείται με την πίεση του 
συμπλέκτη του οχήματος. 
 Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι μεταλλικοί σωλήνες και οι 
σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος συμπιέσεως των απορριμμάτων  πρέπει να είναι 
απόλυτα στεγανοί και μεγάλης αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει την ανώτατη πίεση 
εργασίας του συστήματος. Επίσης πρέπει να υπάρχουν στο κύκλωμα υποδοχές για εύκολο 
εντοπισμό βλαβών ή διαρροών. 
 Η εξωτερική επένδυση της κιβωτάμαξας πρέπει να είναι ικανού πάχους και να 
στηρίζεται επί του σκελετού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αποκόλληση 
φύλλων κατά την χρήση του αυτοκινήτου.  
 Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα, για την 
εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλάς κλπ πρέπει να οδεύουν 
με ασφάλεια και να μην είναι εκτιθέμενες, ενώ παράλληλα  να είναι ευχερής η 
αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών επί της κιβωτάμαξας. 
 
1.4  ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

 Στο πίσω μέρος του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος ο υδραυλικός 
ανυψωτικός μηχανισμός ανατροπής κάδων ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για όλους 
τους τυποποιημένους κατά την οδηγία ΕΝ 840 κάδους από 120 μέχρι και 1.100 lt. 
μεταλλικούς ή πλαστικούς. 
  
Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να αποτελείται : 
α. Από το πλαίσιο του μηχανισμού. 
β. Από το σύστημα ανύψωσης. 
γ. Το μηχανισμό παγίδευσης (ανοίγματος) καπακιού. 
δ. Το χειριστήριο. 
 Ο χειρισμός του όλου μηχανισμού πρέπει να γίνεται από το πίσω μέρος του 
οχήματος μέσω υποχρεωτικά ηλεκτρικού χειριστηρίου. Ο μηχανισμός πρέπει να πληροί 
τους ισχύοντες κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων. 
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 Ο απαιτούμενος χρόνος ανύψωσης, αδειάσματος και κατεβάσματος των κάδων 
πρέπει να καθορίζεται από τους προσφέροντες. Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να φέρει 
σύστημα ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτωση και κακή 
χρήση. 
 
 
1.5  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως 
ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές  ΕURO 6 και η υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη 
ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων. 
 
Επίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις 
για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος 
χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για 
να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το 
χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και 
τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η 
επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου με εξειδικευμένους τεχνίτες και  
μηχανικούς Α.Ε.Ι.- ΤΕΙ. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για 
την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 
9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 
18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
 
2) Στην τεχνική προσφορά θα δίνεται η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος. 
 
3)  Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης του οχήματος.Η τελική 
παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Θηβαίων με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί εντός 5 μηνών με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
4)  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή για το πλαίσιο και την υπερκατασκευή 
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας. 
 
5) Στην τεχνική προσφορά θα  περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές 
των πλαισίων και υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων,  σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόμενων οχημάτων. 
 
  





47 
 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας  12m3 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ-ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ     
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά 

και τρόπος κατασκευής 100-120 10,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 
απορριμμάτων  

100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

15 

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

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
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Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας  12m3 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.  Πλαίσιο - Κινητήρας 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3.  Κιβωτάμαξα 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4.  Ανυψωτικός Μηχανισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5.  Συστήματα Ασφαλείας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6.  Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές. 
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2. ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το υπό προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο τύπου COMPACT με κάδο ωφέλιμης 
χωρητικότητας τουλάχιστον 3.5m3 προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του  Δήμου για  να 
χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, καθαριότητας δρόμων, λαϊκών αγορών και πλατειών. 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με 
τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής.  
Επί ποινή αποκλεισμού, η έγκριση τύπου του σαρώθρου είναι απολύτως υποχρεωτική, με 
την παράδοση του οχήματος (να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση). 
Το σάρωθρο απαραίτητα θα διαθέτει  έξι (6) τροχούς (δύο εμπρόσθιους και τέσσερις 
οπίσθιους) για αυξημένη ευστάθεια και  βέλτιστη κατανομή βάρους, κυρίως κατά την 
άνοδο στα πεζοδρόμια και κατά  την λειτουργία σάρωσης σε πλατείες,  θα διαθέτει 
μεταξόνιο ≤ 2.0m.  
Οι διαστάσεις του, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει 
οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα για το οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε 
απορρίμματα .  
Επί ποινή αποκλεισμού, η έγκριση τύπου του σαρώθρου, με την παράδοση του οχήματος 
(να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση), είναι απολύτως υποχρεωτική. 
Η κατασκευάστρια εταιρία θα διαθέτει για το υπό προμήθεια όχημα, με ποινή 
αποκλεισμού, σήμα CE για εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.   
Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις μικρές διαστάσεις και την γενικότερη  ευελιξία του 
σαρώθρου.   
 

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, diesel, EURO6, turbo, 
intercooler και η εφαρμοζόμενη αντιρρυπαντική τεχνολογία θα ικανοποιεί  τα ισχύοντα 
όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά την 
ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των μηχανημάτων. Η ισχύς του κινητήρα θα 
είναι τουλάχιστον 150Hp.  
Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία 
κατάθεσης των προσφορών μέχρι την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων (έκδοση 
αδείας κ.λπ.), υπάρξει απαίτηση τροποποίησης των ορίων εκπομπών αερίων ρύπων, τότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον κινητήρα σύμφωνα µε την νέα οδηγία, χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση.  
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων ροπής/στροφών και ισχύος/στροφών του 
κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι χαμηλής έντασης θορύβου και γενικά φιλικός προς το 
περιβάλλον, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας. Θα είναι χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου (όχι πάνω από 6 lt/h), 
χαρακτηριστικό που θα αξιολογηθεί ευνοϊκότερα και θα πρέπει να προσκομιστεί ανάλογη 
δήλωση του εργοστασίου και σχετικό διάγραμμα δοκιμών, σύμφωνα με την οδηγία 
ΕΝ15429-2. Ακόμα, πρέπει να έχει σύστημα απ' ευθείας έγχυσης καυσίμου, με δυνατότητα 
εύκολης επισκευής και συντήρησης.  
Ο κινητήρας πρέπει να εξαερίζεται, να είναι προστατευμένος από το εξωτερικό περιβάλλον 
(βροχή, εισαγωγή μικροαντικειμένων, δολιοφθορά κ.τ.λ.) και όλα τα κύρια τμήματά του να 
είναι εύκολα προσβάσιμα για επισκευή και συντήρηση, γεγονός που θα εκτιμηθεί.  
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2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό υποβοηθούμενο, διπλού κυκλώματος και θα 
επενεργεί σε όλους τους τροχούς. Θα διαθέτει στους εμπρόσθιους τροχούς δισκόφρενα. 
Το σάρωθρο θα διαθέτει χειρόφρενο ικανό να ακινητοποιήσει το μηχάνημα με πλήρες 
φορτίο σε οδόστρωμα κλίσης τουλάχιστον 10%.   
 

2.4 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Η ανάρτηση του σαρώθρου θα είναι ανεξάρτητη (εμπρός– πίσω) ισχυρή και ικανή να 
αντέχει τα φορτία που προδιαγράφονται από το κατασκευαστή. Επίσης θα είναι άνετη για 
το χειριστή και θα προσφέρει ασφάλεια, ειδικά κατά τη κίνηση σε ανισόπεδες επιφάνειες 
και κυρίως στις ανωφέρειες - κατωφέρειες του Δήμου, όπου υποχρεωτικά θα ανυψώνεται 
μέσα από την καμπίνα του χειριστή, για να προσπερνά τα ανισόπεδα σημεία και να 
ανεβαίνει στα ψηλά πεζοδρόμια του Δήμου. Επίσης θα διατηρεί αυτόματα σταθερό ύψος 
από το έδαφος, με οποιοδήποτε φορτίο σε σημεία εναλλαγής από ανωφέρεια σε 
κατωφέρεια. Το σάρωθρο θα κινείται με ταχύτητα πορείας τουλάχιστον 45km/h, ώστε να 
μετακινείται γρήγορα από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο και από/προς το αμαξοστάσιο 
και ταχύτητα εργασίας τουλάχιστον 15 km/h κατά μέσο όρο και αναλόγως το ‘’βάρος’’ των 
απορριμμάτων.  
Το υδραυλικό σύστημα θα δίνει κίνηση στο σύστημα μετάδοσης πορείας και στα 
επιμέρους τμήματα για τη λειτουργία του σαρώθρου (να δοθεί περιγραφή του 
συστήματος). Το σύστημα θα διαθέτει όλα τα ασφαλιστικά συστήματα και βαλβίδες. Το 
σάρωθρο θα μπορεί να κινείται ευχερώς και με μεγάλη ευελιξία κινήσεων στους στενούς 
δρόμους της πόλης σε πεζόδρομους καθώς και σε πλατείες, γι’ αυτό θα διαθέτει 
υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης και κατάλληλο εργονομικό τιμόνι (να δοθεί περιγραφή 
του συστήματος).  
Απαραίτητα, να προσκομιστούν σχέδια με τις διαμέτρους στροφής του προσφερόμενου 
σαρώθρου κατά ΕΝ 15429-1. Θα υπάρχει δυνατότητα απεμπλοκής του οπίσθιου άξονα για 
τη ρυμούλκηση του σαρώθρου σε περίπτωση βλάβης.  
Τα ελαστικά επίσωτρα (διπλά πίσω) θα είναι ημικτρακτερωτά ανάλογα του μέγιστου 
φορτίου, της μέγιστης ταχύτητας και των διαστάσεων του οχήματος αλλά και της 
προοριζόμενης χρήσης του και tubeless (χωρίς σαμπρέλα). Ελαστικά από αναγόμωση δεν 
γίνονται αποδεκτά. 
 

2.5 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 
Η δεξαμενή απορριμμάτων επί ποινή αποκλεισμού θα είναι στιβαρής κατασκευής, 
εσωτερικά  από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) γεωμετρικής χωρητικότητας τουλάχιστον 
4m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 3,5m³ σύμφωνα με το EN15429-1 (να 
προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστή και σχετικό σχέδιο), ενισχυμένη όπου απαιτείται 
με κατάλληλες νευρώσεις. 
 Το ωφέλιμο φορτίο του σαρώθρου θα είναι περίπου 4500 kg (αφαιρουμένων του 
επίσημου απόβαρου, οδηγoύ 75 Kg, καυσίμων και νερού προς καταιονισμό). 
 Ο κάδος σαρωμάτων  θα είναι απολύτως στεγανός, με συγκολλημένα τοιχώματα, ενιαίος,  
από ανοξείδωτο χάλυβα, πάχους τουλάχιστον 3mm. Η εκκένωση των σαρωμάτων, θα 
γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στο πίσω μέρος, από ύψος τουλάχιστον 800mm 
από την επιφάνεια του εδάφους, με κλίση του κάδου κατά το δυνατό μεγαλύτερη και όχι 
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μικρότερη από 55° και θα ελέγχεται πλήρως από τον χειριστή. 
 Για λόγους ασφαλείας κατά την εκφόρτωση το σάρωθρο  να διαθέτει ενσύρματο ή 
ασύρματο σύστημα χειρισμού ανατροπής, ούτως ώστε ο χειριστής που δίνει τις εντολές 
εκφόρτωσης όντας στο οπίσθιο μέρος του σαρώθρου, να έχει άμεση επόπτευση του 
χώρου απόρριψης, προς αποφυγή ατυχημάτων. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να 
υπάρχει και χειροκίνητο σύστημα ανατροπής.   
 
 
Η λειτουργία σάρωσης θα γίνεται με αναρροφητικό σύστημα. Στον διαγωνισμό δεν θα 
γίνουν αποδεκτά σάρωθρα με αναβατόριο ή άλλη διάταξη μηχανικής ή μικτής σάρωσης .  

Το σύστημα σάρωσης θα αποτελείται από τα εξής :  
ΙΙ.5.1.  ψήκτρες (βούρτσες)   
ΙΙ.5.2.  διάταξη κατάπτωσης σκόνης  
ΙΙ.5.3.  αναρροφητική διάταξη   

Το σάρωθρο θα φέρει  δύο πλευρικές ψήκτρες, διαμέτρου τουλάχιστον 900mm, στο 
εμπρόσθιο τμήμα του σαρώθρου καθώς και εμπρόσθιο παλινδρομικό βραχίονα στο 
εμπρόσθιο τμήμα του σαρώθρου.  
Το σύστημα της τρίτης μετωπικής ψήκτρας θα διαθέτει κίνηση (πάνω –κάτω –δεξιά –
αριστερά και υπό γωνία) μέσω βραχίονα, ο οποίος υποχρεωτικά θα παλινδρομείται  (δεν 
θα κινείται  επί σταθερού άξονα), σε κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο θα καταλαμβάνει όλο 
το εμπρόσθιο πλάτος του σαρώθρου. 
Επάνω σε αυτό το βραχίονα θα εφαρμόζεται η μετωπική ψήκτρα διαμέτρου 750mm 
τουλάχιστον με ειδική κατασκευή για την αποψίλωση ζιζανίων (χόρτων) από το ρείθρο 
του δρόμου, και θα πραγματοποιεί τις κινήσεις δεξιά και αριστερά του σαρώθρου, 
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό πλάτος σάρωσης,  αλλά με ταυτόχρονη 
διευκόλυνση του καθαρισμού σε  βαθιά ρείθρα. 
Το συνολικό πλάτος σάρωσης με την χρήση των δύο πλευρικών ψηκτρών θα είναι 
τουλάχιστον 2300mm ενώ με την προσθήκη της τρίτης ψήκτρας θα πρέπει να είναι όσο 
το δυνατό μεγαλύτερο και οπωσδήποτε όχι μικρότερο από 3300mm.   
Επίσης θα υπάρχει υποχρεωτικά εγκάρσια μετατόπιση και των δύο πλευρικών ψηκτρών 
κατά 500mm τουλάχιστον προς κάθε πλευρά, για μέγιστη ευελιξία και πλάτος σάρωσης, 
αλλά και για να δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να μην πλησιάζει πολύ κοντά στο 
πεζοδρόμιο, αν δεν είναι απαραίτητο.  
Οι τρεις ψήκτρες του προσφερόμενου σαρώθρου, θα είναι κατασκευασμένες με ίνες από 
ατσαλόσυρμα, που θα κάνουν την σάρωση αποτελεσματικότερη και τον χρόνο ζωής τους 
μεγαλύτερο, ενώ θα περιστρέφονται αδιαβάθμητα από 0 - 150 rpm τουλάχιστον. 
 Για λόγους ασφαλείας οι πλευρικές ψήκτρες και το στόμιο αναρρόφησης θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ανυψώνονται αυτόματα κατά την οπισθοπορεία.  
 Οι ψήκτρες θα μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την κλίση τους, μηχανικά ή υδραυλικά. 
 Το σάρωθρο θα διαθέτει υδροπνευματική  διάταξη για την  αυτόματη ευθυγράμμιση 
του, ώστε να μην χρειάζεται συνεχής ρύθμιση της πίεσής των βουρτσών και του ύψους 
του  στομίου αναρρόφησης ως προς το έδαφος, για την αποφυγή πρόωρης φθοράς τους 
και αποτελεσματικότερης σάρωσης.   
Η αναρροφητική διάταξη (αναρροφητικό στόμιο, αγωγός αναρρόφησης, φίλτρα κ.λπ.) θα 
πρέπει να έχει τέτοια σχεδίαση και να είναι κατασκευασμένη με ανθεκτικό υλικό ώστε να 
μη διαβρώνεται, να αντέχει στις καταπονήσεις από τις προσκρούσεις των σαρωμάτων, 
να εξασφαλίζει την μέγιστη αναρροφητική ισχύ με την ελάχιστη δυνατή απαιτούμενη 





 

ισχύ κινητήρα και να είναι εύκολα προσβάσιμη για επισκευή, συντήρηση ή καθαρισμό 
αυτής. Για την αποτελεσματικότερη σάρωση μεγάλων αντικειμένων η διατομή του 
στομίου αναρρόφησης να είναι τουλάχιστον 600mm και η διάμετρος του αγωγού 
200mm. Επίσης η παροχή της φτερωτής αναρρόφησης (τουρμπίνα) είναι επιθυμητό να 
μην είναι μικρότερη από 13.000m³
αναρρόφησης, τουλάχιστον 1100mmH
Για την καταστολή της σκόνης κατά το έργο της σάρωσης, το σάρωθρο θα διαθέτει  
κατάλληλο σύστημα ψεκασμού ύδατος. Το σύστημα καταιονισμού του ύδατος θα 
αποτελείται, από δεξαμενή(ές) ύδατος κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικό κράμα ή  
ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας  τουλάχιστον 500lt, τοποθετημένη/ες σε κατάλληλο 
σημείο, από κατάλληλη αντλία πίεσης, από τις απαραίτητες σωληνώσεις και τα ειδικά 
ακροφύσια ύδατος, τα οποία θα 
σαρωτικού συστήματος (βούρτσες και κεντρικό στόμιο αναρρόφησης). Το σύστημα 
τροφοδοσίας νερού θα είναι εφοδιασμένο με φίλτρο καθαρισμού μεγάλης αντοχής.  
Θα διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης όπου θα προ
αναρρόφησης-αποκομιδής απορριμμάτων από απόσταση (κάτω από οχήματα, φρεάτια, 
παρτέρια κ.τ.λ.), θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό  τοποθετημένος  στην 
οροφή με περιστρεφόμενο  βραχίονα για να είναι εφικτή η χρήση του πάνω απ
εμπόδια στις παρειές της οδού και με δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης και επαναφοράς 
του στην αρχική του θέση. Οι βασικές διαστάσεις του αγωγού θα είναι τουλάχιστον, 5m 
μήκος και 200mm η διάμετρος του. Όλοι οι χειρισμοί του συστήματος σάρωσης, όπως 
αυξομείωση ταχύτητας περιστροφής ψηκτρών, αυξομείωση αναρροφητικής ισχύος, 
καταιονισμός ύδατος, μετατόπιση ψηκτρών, πρέπει απαραίτητα να γίνονται με ακρίβεια 
και απόλυτο έλεγχο από τον θάλαμο οδήγησης.  

 
2.6 ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η καμπίνα χειριστή θα είναι κατασκε
μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα, εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε να προσφέρει στον 
χειριστή μία ασφαλή και άνετη οδήγηση. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι μεγάλων 
διαστάσεων ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ορατότητ
δύο θέσεις με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση, αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα και γενικά κάθε εξάρτημα 
ενός συγχρόνου θαλάμου οδήγησης. Επίσης  θα φέρει υποχρεωτικά σύστη
της καμπίνας με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου 
αέρα.   
Ο θάλαμος θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένος, ώστε να αποκλείει την είσοδο σκόνης, 
ύδατος αλλά και κατάλληλα ηχομονωμένος, ώστε να προσφέρει ανεκτές συνθήκες στον 
χειριστή (απαραίτητο είναι στην Τεχνική  προσφορά να αναγράφεται η στάθμη θορύβου 
στο εσωτερικό του θαλάμου). Η καμπίνα θα προσφέρει άνεση,  εργονομία, ορατότητα, 
ασφάλεια στο χειριστή, ενώ θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λειτουργιών και 
βλαβών του σαρώθρου με ενδείξεις κωδικών στην οθόνη της καμπίνας, ώστε  τόσο ο 
χειριστής, όσο και οι τεχνι
παραμέτρους. Θα έχει εργονομικά τοποθετημένα εντός του θαλάμου το σύνολο των 
αναγκαίων  οργάνων, που θα δίνουν στον χειριστή αφενός τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο 
χειρισμών, τόσο της κίνησης του μηχανήματ

ισχύ κινητήρα και να είναι εύκολα προσβάσιμη για επισκευή, συντήρηση ή καθαρισμό 
. Για την αποτελεσματικότερη σάρωση μεγάλων αντικειμένων η διατομή του 

στομίου αναρρόφησης να είναι τουλάχιστον 600mm και η διάμετρος του αγωγού 
200mm. Επίσης η παροχή της φτερωτής αναρρόφησης (τουρμπίνα) είναι επιθυμητό να 
μην είναι μικρότερη από 13.000m³/h αέρα, με δημιουργούμενη υπό πίεση στο στόμιο 
αναρρόφησης, τουλάχιστον 1100mmH O .  
Για την καταστολή της σκόνης κατά το έργο της σάρωσης, το σάρωθρο θα διαθέτει  
κατάλληλο σύστημα ψεκασμού ύδατος. Το σύστημα καταιονισμού του ύδατος θα 

εξαμενή(ές) ύδατος κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικό κράμα ή  
ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας  τουλάχιστον 500lt, τοποθετημένη/ες σε κατάλληλο 
σημείο, από κατάλληλη αντλία πίεσης, από τις απαραίτητες σωληνώσεις και τα ειδικά 
ακροφύσια ύδατος, τα οποία θα είναι κατάλληλα κατανεμημένα σε καίρια σημεία του 
σαρωτικού συστήματος (βούρτσες και κεντρικό στόμιο αναρρόφησης). Το σύστημα 
τροφοδοσίας νερού θα είναι εφοδιασμένο με φίλτρο καθαρισμού μεγάλης αντοχής.  
Θα διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης όπου θα προσφέρει την δυνατότητα 

αποκομιδής απορριμμάτων από απόσταση (κάτω από οχήματα, φρεάτια, 
παρτέρια κ.τ.λ.), θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό  τοποθετημένος  στην 
οροφή με περιστρεφόμενο  βραχίονα για να είναι εφικτή η χρήση του πάνω απ
εμπόδια στις παρειές της οδού και με δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης και επαναφοράς 
του στην αρχική του θέση. Οι βασικές διαστάσεις του αγωγού θα είναι τουλάχιστον, 5m 
μήκος και 200mm η διάμετρος του. Όλοι οι χειρισμοί του συστήματος σάρωσης, όπως 

υξομείωση ταχύτητας περιστροφής ψηκτρών, αυξομείωση αναρροφητικής ισχύος, 
καταιονισμός ύδατος, μετατόπιση ψηκτρών, πρέπει απαραίτητα να γίνονται με ακρίβεια 
και απόλυτο έλεγχο από τον θάλαμο οδήγησης.   

ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
Η καμπίνα χειριστή θα είναι κατασκευασμένη, αποκλειστικά από ισχυρό χάλυβα, για 
μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα, εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε να προσφέρει στον 
χειριστή μία ασφαλή και άνετη οδήγηση. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι μεγάλων 
διαστάσεων ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ορατότητα. Θα διαθέτει τουλάχιστον 
δύο θέσεις με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση, αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα και γενικά κάθε εξάρτημα 
ενός συγχρόνου θαλάμου οδήγησης. Επίσης  θα φέρει υποχρεωτικά σύστημα κλιματισμού 
της καμπίνας με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου 

Ο θάλαμος θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένος, ώστε να αποκλείει την είσοδο σκόνης, 
ύδατος αλλά και κατάλληλα ηχομονωμένος, ώστε να προσφέρει ανεκτές συνθήκες στον 
χειριστή (απαραίτητο είναι στην Τεχνική  προσφορά να αναγράφεται η στάθμη θορύβου 

του θαλάμου). Η καμπίνα θα προσφέρει άνεση,  εργονομία, ορατότητα, 
ασφάλεια στο χειριστή, ενώ θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λειτουργιών και 
βλαβών του σαρώθρου με ενδείξεις κωδικών στην οθόνη της καμπίνας, ώστε  τόσο ο 
χειριστής, όσο και οι τεχνικοί να ενημερώνονται πλήρως, για τις λειτουργίες και 
παραμέτρους. Θα έχει εργονομικά τοποθετημένα εντός του θαλάμου το σύνολο των 
αναγκαίων  οργάνων, που θα δίνουν στον χειριστή αφενός τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο 
χειρισμών, τόσο της κίνησης του μηχανήματος, όσο και του συστήματος σάρωσης.  
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ισχύ κινητήρα και να είναι εύκολα προσβάσιμη για επισκευή, συντήρηση ή καθαρισμό 
. Για την αποτελεσματικότερη σάρωση μεγάλων αντικειμένων η διατομή του 

στομίου αναρρόφησης να είναι τουλάχιστον 600mm και η διάμετρος του αγωγού 
200mm. Επίσης η παροχή της φτερωτής αναρρόφησης (τουρμπίνα) είναι επιθυμητό να 

/h αέρα, με δημιουργούμενη υπό πίεση στο στόμιο 

Για την καταστολή της σκόνης κατά το έργο της σάρωσης, το σάρωθρο θα διαθέτει  
κατάλληλο σύστημα ψεκασμού ύδατος. Το σύστημα καταιονισμού του ύδατος θα 

εξαμενή(ές) ύδατος κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικό κράμα ή  
ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας  τουλάχιστον 500lt, τοποθετημένη/ες σε κατάλληλο 
σημείο, από κατάλληλη αντλία πίεσης, από τις απαραίτητες σωληνώσεις και τα ειδικά 

είναι κατάλληλα κατανεμημένα σε καίρια σημεία του 
σαρωτικού συστήματος (βούρτσες και κεντρικό στόμιο αναρρόφησης). Το σύστημα 
τροφοδοσίας νερού θα είναι εφοδιασμένο με φίλτρο καθαρισμού μεγάλης αντοχής.   

σφέρει την δυνατότητα 
αποκομιδής απορριμμάτων από απόσταση (κάτω από οχήματα, φρεάτια, 

παρτέρια κ.τ.λ.), θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό  τοποθετημένος  στην 
οροφή με περιστρεφόμενο  βραχίονα για να είναι εφικτή η χρήση του πάνω από σταθερά 
εμπόδια στις παρειές της οδού και με δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης και επαναφοράς 
του στην αρχική του θέση. Οι βασικές διαστάσεις του αγωγού θα είναι τουλάχιστον, 5m 
μήκος και 200mm η διάμετρος του. Όλοι οι χειρισμοί του συστήματος σάρωσης, όπως 

υξομείωση ταχύτητας περιστροφής ψηκτρών, αυξομείωση αναρροφητικής ισχύος, 
καταιονισμός ύδατος, μετατόπιση ψηκτρών, πρέπει απαραίτητα να γίνονται με ακρίβεια 

υασμένη, αποκλειστικά από ισχυρό χάλυβα, για 
μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα, εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε να προσφέρει στον 
χειριστή μία ασφαλή και άνετη οδήγηση. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι μεγάλων 

α. Θα διαθέτει τουλάχιστον 
δύο θέσεις με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση, αλεξήλια 
ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα και γενικά κάθε εξάρτημα 

μα κλιματισμού 
της καμπίνας με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου 

Ο θάλαμος θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένος, ώστε να αποκλείει την είσοδο σκόνης, 
ύδατος αλλά και κατάλληλα ηχομονωμένος, ώστε να προσφέρει ανεκτές συνθήκες στον 
χειριστή (απαραίτητο είναι στην Τεχνική  προσφορά να αναγράφεται η στάθμη θορύβου 

του θαλάμου). Η καμπίνα θα προσφέρει άνεση,  εργονομία, ορατότητα, 
ασφάλεια στο χειριστή, ενώ θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λειτουργιών και 
βλαβών του σαρώθρου με ενδείξεις κωδικών στην οθόνη της καμπίνας, ώστε  τόσο ο 

κοί να ενημερώνονται πλήρως, για τις λειτουργίες και 
παραμέτρους. Θα έχει εργονομικά τοποθετημένα εντός του θαλάμου το σύνολο των 
αναγκαίων  οργάνων, που θα δίνουν στον χειριστή αφενός τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο 

ος, όσο και του συστήματος σάρωσης.   
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2.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού (πορείας και εργασίας, 
αποκλειστικά τύπου LED), ο οποίος θα είναι κατάλληλος και για νυκτερινή εργασία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το 
σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με ικανό αριθμό περιστρεφόμενων φάρων (τουλάχιστον 
2) τοποθετημένων σε κατάλληλα σημεία, τριγώνου βραδυπορίας στο πίσω τμήμα του, 
βομβητή οπισθοπορείας και οποιασδήποτε άλλης σήμανσης εξοπλισμού επιβάλλεται από 
την νομοθεσία, για την κίνηση ή εκτέλεση σαρωτικού έργου στην Ελληνική επικράτεια.  

 
2.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων, ως προς τα  συστήματα ασφάλειας-προστασίας και την  προστασία 
του περιβάλλοντος.   
α)  Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, DIESEL EURO6, turbo 
intercooler, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια 
εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά την ημερομηνία 
έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των μηχανημάτων.  Αυτό θα προκύπτει ρητά από την 
έγκριση τύπου, που θα επισυναφθεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην τεχνική προσφορά.  
β)  Το μηχάνημα πρέπει να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων και να φέρει το σήμα CE. Στην 
τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί αντίγραφο υποδείγματος δήλωσης πιστότητας CE 
εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος.   
γ)  Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 
πρόληψη ατυχημάτων (που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή 
απρόοπτη βλάβη). 
δ)  Το πλαίσιο του σαρώθρου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση 
(ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση 
να παραλάβει το σάρωθρο, να προβεί σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου 
(ή αν αυτό είναι αδύνατον, να αντικαταστήσει το πλαίσιο, ή μέρος αυτού με περισσότερο 
ενισχυμένης κατασκευής) και, να το παραδώσει  στον Δήμο.   
 

2.9 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Το προσφερόμενο σάρωθρο θα μπορεί να φέρει κατόπιν παραγγελίας από τον Δήμο,  
σύστημα υψηλής πίεσης νερού με διάταξη πιστολιού για πλύση οδοστρώματος και 
πεζοδρομίων, οχημάτων κ.τ.λ.  Η τροφοδοσία της διάταξης πιστολιού υψηλής πίεσης θα 
γίνεται μέσω αντλίας κατάλληλου μανομετρικού (τουλάχιστον 150 bar) και ικανής 
παροχής, ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου έργου, ενώ θα 
συνοδεύεται από σωλήνα υψηλής πίεσης περίπου 10 μ επί εκτυλίκτριας (ανέμης), 
τοποθετημένης σε κατάλληλο και λειτουργικό σημείο, πίσω από την καμπίνα του χειριστή.  
 
Το σάρωθρο επί ποινή αποκλεισμού θα είναι εφοδιασμένο με τα κατωτέρω παρελκόμενα 
και έντυπα:  
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• Δύο εφεδρικούς τροχούς (εμπρός – πίσω)        
• Σειρά συνήθων εργαλείων.  
• Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. .  
• Πλήρες φαρμακείο όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.  
• Τρίγωνο βλαβών όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.  
• Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία 
του σαρώθρου.  

 
Το σάρωθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός 
(1) έτους χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών χρήσης για όλα τα μηχανικά μέρη και 
αντισκωριακή προστασία για το πλαίσιο τουλάχιστον τρία (3) έτη, από την οριστική 
παραλαβή. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη του 
οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την 
υπογραφή της σύμβασης.   
Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Για την καλύτερη αξιολόγηση, ο προσφέρων υποχρεούται, είτε να προσκομίσει ενώπιον 
της Επιτροπής όμοιο με το προσφερόμενο όχημα, είτε να μεταφέρει τα μέλη της 
Επιτροπής σε άλλη περιοχή για επίδειξη και αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος. 
Γενικά όλες οι απαιτήσεις είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός εάν ρητά αναφέρονται 
ως επιθυμητοί ή προαιρετικοί από την Υπηρεσία, όπου επιτρέπεται απόκλιση ± 5%.  
 
 

2.10 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Εξωτερικά το όχημα πρέπει να είναι βαμμένο με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στον χρόνο και 
την διάβρωση. Το χρώμα του σαρώθρου  θα είναι λευκό, αρίστης ποιότητας και θα 
υπάρχει επιγραφή με την επωνυμία του Δήμου Θηβαίων. 
Θα αξιολογηθεί  ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εμφάνιση του οχήματος και η δυνατότητα 
οικολογικής βαφής του.  
 
   

2.11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 
service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το 
πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης 
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.   

 Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής ή των αντιπροσώπων τους  στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την 
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εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη 
και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον Δήμο.  

 Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015, ISO14001:2015 και, ISO 45001:2018 , ή 
ισοδύναμα του προμηθευτή ΚΑΙ του κατασκευαστή 

 
2.12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές του 
αγοραστή για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 

2.13 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Θηβαίων με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί εντός 6 μηνών με όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
Αναρροφητικό σάρωθρο 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ     
1 Κινητήρας, γενικά στοιχεία, επιδόσεις 100-120 10,00 

2 Ωφέλιμο φορτίο 100-120 
6,00 

3 Μέση κατανάλωση καυσίμου (lt/h, 
EN15429-2) 100-120 

8,00 

4 Αναρτήσεις, συστήματα διεύθυνσης 
και μετάδοσης κίνησης                   100-120 8,00 

5 Δεξαμενή απορριμμάτων – σύστημα 
σάρωσης 100-120 10,00 

6 Πλάτος σάρωσης 100-120 8,00 
7 Παροχής αναρρόφησης  100-120 6,00 
8 Καμπίνα χειριστή 100-120 5,00 
9 Διάταξη καταιονισμού νερού 100-120 6,00 

10 Συστήματα ασφαλείας 100-120 10,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
11 Χρόνος & τόπος παράδοσης 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
Εκπαίδευση 100-120 10,00 

13 

Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν SΕRVICE  
εντός εγγύησης, χρονική κάλυψη σε 
ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση 
μέσω κινητών συνεργείων, χρόνος 
μετάβασης στον τόπο εργασίας για την 
αποκατάσταση ζημιών  

100-120 10,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Αναρροφητικού σαρώθρου 

 
Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

2 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

3 
Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

4 

Αναρτήσεις – Συστήματα διεύθυνσης & μετάδοσης 
κίνησης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

5 
Δεξαμενή απορριμμάτων -Σύστημα Σάρωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

6 
Καμπίνα χειριστή 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

7 
Ηλεκτρική Εγκατάσταση 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

8 
Συστήματα ασφαλείας 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

9 
Παρελκόμενοις εξοπλισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

10 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

11 
Τεχνική υποστήριξη 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

12 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

13 
Παράδοση Οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

 
 

Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί 
ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση 
αναλυτικές και επεξηγηματικές 
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3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το υπό προμήθεια μπαταριοκίνητο αυτοκινούμενο σάρωθρο θα πρέπει να μπορεί να 
καλύψει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες καθαρισμού πεζοδρομίων, 
πεζόδρομων, πλατειών, πάρκων, προαύλιων χώρων σχολείων χώρων και λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ. Θα πρέπει να είναι ενιαίου τύπου (COMPACT), 
απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής -όχι πέραν του έτους- και προηγμένης 
τεχνολογίας. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία κινήσεων, ευκολία 
χειρισμών, υψηλή εργονομία και να είναι κατάλληλο για σαρωτικό έργο σε διάφορα σημεία 
της πόλης με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της 
μηδενικής εκπομπής καυσαερίων & ελαχιστοποίησης  της εκπεμπόμενης σκόνης και του 
θορύβου κατά τη λειτουργία του. 
 
Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα σάρωθρα δεν καλύπτουν εξολοκλήρου τις κάτωθι 
προδιαγραφές σε οποιοδήποτε μέρος τους, τότε αυτά θεωρούνται εκτός προδιαγραφών 
και απορρίπτονται. 
 
Οι μικρές του διαστάσεις, και ειδικότερα το πλάτος του, θα πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα στο σάρωθρο να χρησιμοποιείται εύκολα ακόμη και σε στενά πεζοδρόμια του 
Δήμου. Για το λόγο αυτό υποχρεωτικά το πλάτος του σαρώθρου σε κατάσταση λειτουργίας 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80cm. Ο χειρισμός και ο έλεγχος της κίνησης του σαρώθρου και 
του συστήματος σάρωσης θα πρέπει να είναι πολύ απλός και λειτουργικός από ένα πεζό 
χειριστή. 
 
Το σάρωθρο θα πρέπει να έχει συνολικά τρεις τροχούς. Θα διαθέτει δύο ομοιοδιάσταστους 
τροχούς κίνησης με συμπαγές περιμετρικό ελαστικό κατάλληλης διαμέτρου και αντοχής στο 
πίσω μέρος του οι οποίοι θα περιστρέφονται σε χαλύβδινο συμπαγή άξονα παίρνοντας 
κίνηση από τον ηλεκτρο-κινητήρα του σαρώθρου και ένα εμπρόσθιο τροχό κατεύθυνσης 
κατάλληλης διαμέτρου και αντοχής, με συμπαγές περιμετρικό ελαστικό και δυνατότητα 
ελεύθερης περιστροφής σε οριζόντιο επίπεδο για μέγιστη ευελιξία κινήσεων. Το σάρωθρο 
θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματική μηχανική πέδη στάθμευσης. 
 
3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Το σάρωθρο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρικό κινητήρα 
επαρκή για την άνετη εκτέλεση όλων των λειτουργιών του σαρώθρου ισχύος υποχρεωτικά 
τουλάχιστον 400 W. Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι επώνυμου εργοστασίου, αξιόπιστος με 
χαμηλό επίπεδο εκπεμπόμενου θορύβου και να οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους 
λειτουργίας. Η εκκίνηση του κινητήρα θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ειδικής διάταξης. 
 
Ο κινητήρας θα πρέπει να παρέχει στο προσφερόμενο σάρωθρο κίνηση ελεγχόμενης 
πορείας, η οποία θα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης που θα ενεργοποιείται με 
εύχρηστο και εργονομικό χειριστήριο που θα βρίσκεται επί του μοχλού κατεύθυνσης του 
σαρώθρου. Η ταχύτητα μετακίνησης κατά τη λειτουργία της σάρωσης θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 4,0 km/h και θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη από το χειριστή ανάλογα με τις 
απαιτήσεις και τις παραμέτρους του σαρωτικού έργου. Η ικανότητα αναρρίχησης του 
σαρώθρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 %. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο 
(2) επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές (2Χ12V) κατάλληλου τύπου και επαρκούς ισχύος 
καθώς και πλήρη, ενσωματωμένη στο σάρωθρο, διάταξη φορτιστή. Η αυτονομία 
λειτουργίας του σαρώθρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Επί του 
σαρώθρου θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη του επιπέδου φόρτισης των μπαταριών. 
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Για διπλασιαμό της αυτονομίας λειτουργίας του, το κάθε σάρωθρο υποχρεωτικά θα 
συνοδεύεται από ένα επιπλέον (πρόσθετο) πλήρες σετ δύο (2) μπαταριών με τον αντίστοιχο 
φορτιστή, καλώδια, φίσα κλπ. 
 
 
3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 
Το σύστημα σάρωσης του σαρώθρου θα πρέπει να είναι μηχανικό, με συνδυασμένη ισχυρή 
αναρροφητική υποστήριξη, ειδικά σχεδιασμένο για υψηλή αποτελεσματικότητα 
καθαρισμού και καταστολή της σκόνης κατά τη λειτουργία του. Θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα πλήρους απομάκρυνσης ακόμη και «δύσκολων» απορριμμάτων όπως πέτρες, 
χώμα κλπ. Η πλήρης μεταφορά των απορριμμάτων στον κάδο του σαρώθρου θα 
επιτυγχάνεται μέσω περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας διαμέτρου 
τουλάχιστον 250mm. Για λόγους αποφυγής εμπλοκών (λίγα κινούμενα μέρη) που μπορεί να 
οδηγήσουν ακόμη και σε πρόκληση σοβαρής βλάβης και για την ελαχιστοποίηση του 
κόστους αναλωσίμων, αποκλείονται σάρωθρα που διαθέτουν περισσότερες από μία 
κεντρικές κυλινδρικές βούρτσες. Η δύναμη επαφής της βούρτσας με την επιφάνεια 
καθαρισμού θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη από τον πεζό χειριστή μέσω ειδικής διάταξης. 
H αντικατάσταση της κεντρικής βούρτσας θα πρέπει να γίνεται εύκολα και χωρίς τη χρήση 
ειδικών εργαλείων. 
 
Στο εμπρόσθιο δεξιό τμήμα του σαρώθρου θα πρέπει να υπάρχει μία πλευρική 
περιστρεφόμενη βούρτσα διαμέτρου τουλάχιστον 400 mm. Η άνοδος και κάθοδος της 
βούρτσας προς την επιφάνεια καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται εύκολα μέσω ειδικής 
διάταξης. Το πλάτος σάρωσης μόνο με τη χρήση της κεντρικής βούρτσας θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 500mm ενώ το αντίστοιχο συνολικό πλάτος σάρωσης, με τη μία εμπρόσθια 
πλευρική & την κεντρική βούρτσα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 700 mm. Το υλικό 
κατασκευής των ψηκτρών (κεντρική, πλευρική) θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό 
πολύ υψηλής αντοχής ειδικών προδιαγραφών απολύτως κατάλληλο για τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή. 
 
Για την αποτελεσματική κατακράτηση της σκόνης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του σαρώθρου θα πρέπει να υπάρχει ειδικό ισχυρό σύστημα αναρροφούμενου 
αέρα παροχής τουλάχιστον 40 lit/sec . Επίσης το σάρωθρο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο 
με ειδική διάταξη φίλτρου κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό ειδικών προδιαγραφών 
συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 1,8 m2 πολύ υψηλής αντοχής και αποτελεσματικότητας 
στην κατακράτηση σκόνης. Μετά το πέρας της σάρωσης το φίλτρο θα πρέπει να  μπορεί να 
πλυθεί. Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρχει ειδική χειρωνακτική διάταξη καθαρισμού του 
φίλτρου μέσω δόνησής του (τινάγματος), κατά βούληση από το χειριστή του σαρώθρου 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος έτσι ώστε η αποτελεσματικότητά του να 
διατηρείται πάντα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η διαδικασία εξαγωγής του φίλτρου από το 
σάρωθρο θα πρέπει να γίνεται εύκολα και χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων. 
 
Το σάρωθρο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κάδο εναπόθεσης των συλλεγόμενων 
απορριμμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 lt στο πίσω μέρος του σαρώθρου. Θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό ειδικών προδιαγραφών (100% 
αντιδιαβρωτικό) πολύ υψηλής αντοχής. Μόλις γεμίσει θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
γρήγορα απόσπασής του και η μεταφορά του καθώς και η αντίστοιχη πλήρη εκκένωσή του 
θα πρέπει να γίνεται εύκολα μέσω ειδικά σχεδιασμένης εργονομικής λαβής. Για τη μέγιστη 
εργονομία μετακίνησής μετά την απόσπασή του από το σάρωθρο, ο κάδος θα πρέπει να 
είναι τροχήλατος. 
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Για την απομάκρυνση τυχόν ογκωδών απορριμμάτων από την επιφάνεια καθαρισμού, το 
προσφερόμενο σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει στο εμπρόσθιο τμήμα του ειδική διάταξη 
ανοιγόμενου κλαπέτου το οποίο θα ενεργοποιείται κατά βούληση από το χειριστή. 
Υποχρεωτικά η μέγιστη απόδοση σάρωσης του προσφερόμενου σαρώθρου θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 3.300 m2/hr. Το καθαρό βάρος του υπό προμήθεια σαρώθρου, με τις 2 
μπαταρίες & τον φορτιστή, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 130 kg. 
 
Το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη μεταλλική διάταξη χειρολαβής 
κατεύθυνσης/χειρισμού. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη στο πίσω 
μέρος του σαρώθρου και με κατάλληλο χειρισμό να ενεργοποιεί ή αδρανοποιεί την κίνηση 
του μηχανήματος και να καθορίζει τη διεύθυνση κίνησής του σύμφωνα πάντα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες εργασίας. Για διασφάλιση της μέγιστης δυνατής εργονομίας κατά το 
χειρισμό του σαρώθρου, το ύψος της διάταξης χειρολαβής κατεύθυνσης/χειρισμού θα 
πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο για να προσαρμόζεται στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 
του χειριστή ενώ θα είναι και τελείως αναδιπλούμενη για την εύκολη φόρτωση, εκφόρτωση 
και μεταφορά του από οχήματα του Δήμου. 
 
 
3.4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Το υπό προμήθεια σάρωθρο θα πρέπει να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, 
εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την λειτουργία και χρήση του. Με την προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο ή πρωτότυπη Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) του 
εργοστασίου κατασκευής. 
 
 
3.5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Στο αυτοκινούμενο σάρωθρο πεζού χειριστή, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα 
τουλάχιστον τα στοιχεία του έτους κατασκευής και του αριθμού σειράς παραγωγής. Επίσης 
θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ΔΗΜΟΥ μας. Κατά την 
παράδοσή του το σάρωθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο ανταλλακτικών, 
εγχειρίδιο χρήσης-λειτουργίας και αναλυτικό πρόγραμμα κανονικής/προληπτικής 
συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.  
Η βαφή, του σαρώθρου, θα πρέπει να είναι ηλεκτροστατική μετά από την προβλεπόμενη 
αντισκωριακή επεξεργασία (εργοστασιακή), εκτός των κατά περίπτωση πλαστικών, 
ανοξείδωτων, αλουμινένιων και γαλβανισμένων επιφανειών. 
 
Επίσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα : 
(α) Κάθε τεχνολογική εξέλιξη των προς προμήθεια ειδών που θα αφορά ποιοτική 

αναβάθμιση, λειτουργικότητα, εργονομία και ασφάλεια αλλά και οικονομικότητα του 
συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των 
στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 

(β) Η άριστη αισθητική εμφάνιση του σαρώθρου  και η ποιότητα βαφής του. 
 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός επάρκειας και 
ανεύρεσης των ανταλλακτικών του υπό προμήθεια είδους στην Ελληνική αγορά, καθώς και 
η οργάνωση, αξιοπιστία και φήμη της προμηθεύτριας εταιρείας και του εργοστασίου 
κατασκευής. 
 
Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος θα πρέπει επί ποινή 
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αποκλεισμού να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να 
υποβληθούν με την προσφορά και σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής, υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 για 
το παρεχόμενο service.  
 
Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων σαρώθρων θα καθορισθεί με την προσφορά των 
διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.  
 
Η παράδοση του σαρώθρου θα γίνει στην έδρα του Δήμου Θηβαίων με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή, εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου, που θα αναφέρει τα 
πλήρη στοιχεία του εργοστασίου στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος καθώς 
και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω 
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του 
επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του 
προσφερόμενου μηχανήματος και ότι θα καλύψει την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και 
απευθείας εάν αυτό ζητηθεί από το Δήμο μας. 
Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου δωρεάν για την χρήση και 
συντήρηση του προς προμήθεια μηχανήματος. 
Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται επιπλέον ΣΕΤ μπαταριών για μεγαλύτερη 
αυτονομία. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
Ηλεκτρικό σάρωθρο 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ     
1 Ηλεκτροκινητήρας, ισχύς, επιδόσεις 100-120 15,00 

2 Χωρητικότητα μπαταριών - αυτονομία 100-120 
15,00 

3 Σύστημα σάρωσης 100-120 
10,00 

4 Διαστάσεις βουρτσών                   100-120 10,00 
5 Παροχή αέρα αναρρόφησης 100-120 10,00 
6 Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων 100-120 15,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
11 Χρόνος & τόπος παράδοσης 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
Εκπαίδευση 100-120 10,00 

13 

Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν SΕRVICE  
εντός εγγύησης, χρονική κάλυψη σε 
ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση 
μέσω κινητών συνεργείων, χρόνος 
μετάβασης στον τόπο εργασίας για την 
αποκατάσταση ζημιών  

100-120 10,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ηλεκτρικού σαρώθρου 

 
Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

2. 
Ηλεκτροκινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

3. 
Σύστημα Σάρωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

4. 
Διατάξεις ασφαλείας 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

5. 
Λοιπά στοιχεία 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

 
 

Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί 
ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση 
αναλυτικές και επεξηγηματικές 
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4   ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  
 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ενός οχήματος με υπερκατασκευή  
αυτοκινούμενου πλυστικού συστήματος, που θα καλύψει πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας. 
Το προς προμήθεια πλυστικό όχημα θα πρέπει: 
α. Να είναι κατάλληλο για πλύσιμο  πεζοδρομίων, τοίχων, κτιρίων, κ.λπ., απολύμανση 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ψεκασμό δεντροστοιχειών και κήπων, αποκόλληση 
αφισών, τσίχλων και graffiti. 
β. Να είναι ενιαίου κλειστού τύπου, με ηχομονωτική επένδυση, κατάλληλο και για 
νυχτερινή εργασία. 
γ. Να έχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, με διατάξεις 
κατάλληλες για τροφοδοσία, τόσο από ταμιευτήρες νερού, όσο και από δίκτυο πόλεως. 
δ. Να φέρει συγκρότημα εκτόξευσης θερμού και ψυχρού ύδατος αποτελούμενο από 
κινητήρα εργασίας, αντλία υψηλής πίεσης, βραστήρα και εξοπλισμένο με σωλήνα υψηλής 
πίεσης,  πιστόλι εκτόξευσης χειρός με ακροφύσιο, κατάλληλο για υδροβολή, ψεκασμό και 
απολύμανση. 
ε. Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος που θα τοποθετηθεί η υπερκατασκευή να είναι 
καινούργιο, γνωστού εύφημου εργοστασίου, με ευρεία κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
στ. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του 
πλαισίου, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ και να διαθέτει έγκριση τύπου για την 
έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. 
ζ. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ κατά την έκδοση της 
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
 

4.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Πλαίσιο  
Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι τετράτροχο 4Χ2, ιδιαίτερα ευέλικτο, με 
μικρό μεταξόνιο και στενό με πλάτος που δεν θα υπερβαίνει το 1,5m, τεχνολογικά 
εξελιγμένης κατασκευής, μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου τουλάχιστον 1.500 Kg.. 
 
Καμπίνα οδήγησης 
Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, προωθημένης 
οδήγησης και θα πρέπει να φέρει: 
 
α. Δύο καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού καθώς και τιμόνι αυτοκινήτου αριστερά. 
β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα και θερμική 
μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο.  
γ. Σύστημα θερμού και φρέσκου εισερχόμενου αέρα. 
δ. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες 
δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης. 
ε. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού. 
στ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι από κρύσταλλο ασφάλειας SECURIT ή TRIPLEX. 
ζ. Στην οροφή του θαλάμου οδήγησης θα φέρει περιστρεφόμενο φανό, για την ακριβή 
επισήμανση του οχήματος σε νυκτερινή εργασία. 
η. Κάθε τι απαραίτητο για ένα σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού φορτηγού αυτοκινήτου. 
 





67 
 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Η μετάδοση κίνησης εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
διαμέσου συμπλέκτη, ξηρού δίσκου, κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού στον πίσω άξονα. 
 
Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό τόσο της πορείας 
όσο και της στάθμευσης και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ως προς το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος. 
        
Η πέδηση πορείας θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος και να επενεργεί και στους 
τέσσερις (4) τροχούς με υδραυλική υποβοήθηση και η πέδηση στάθμευσης θα πρέπει να 
λειτουργεί μηχανικά, επενεργώντας στους δύο (2) πίσω τροχούς. Το όλο σύστημα πέδησης 
θα πρέπει να εγγυάται και να διασφαλίζει απόλυτα το όχημα, τους επιβαίνοντες, καθώς και 
την μακροχρόνια καλή λειτουργία του. 
Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, μονούς εμπρός - πίσω, με ελαστικά 
επίσωτρα και αεροθαλάμους.  
    
Σύστημα ανάρτησης 
Θα πρέπει να είναι ανάλογα ισχυρό με ανοχή ασφάλειας ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο 
φορτίο του οχήματος (G.V.W.). 
 
Σύστημα κύλισης  
Οι τροχοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ασφάλεια ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο 
φορτίο (G.V.W.) κατά την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
 
Κινητήρας οχήματος 
Ο κινητήρας κυβισμού το πολύ 1.600 κ.ε. θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος ή diesel, 
υδρόψυκτος, εξελιγμένου τύπου, μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα 
σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 70 ίππων, με 
προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην Ελλάδα, ως προς τον 
περιορισμό εκπομπής καυσαερίων. 
 
Ηλεκτρικό σύστημα 
Θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 24 Ah και δυναμό 12 V – 90 W. Θα 
πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά φώτα και τα φλας που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. 
 
 
4.3 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Κλωβός προστασίας 
α. Θα πρέπει να είναι ενιαίου κλειστού τύπου και στιβαρής κατασκευής. 
β. Για την διευκόλυνση του χρήστη και την πρόσβαση στην δεξαμενή νερού, στο πλυστικό 
συγκρότημα και τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει να φέρει συμμετρικά, 
ανοιγόμενες θυρίδες με διατάξεις κλειδώματος, οι οποίες θα σταθεροποιούνται ανοικτά με 
κατάλληλα αμορτισέρ αέρος.   
γ. Ο κλωβός προστασίας, θα πρέπει να είναι ενιαίος με βάση κατασκευασμένη από 
κοιλοδοκούς και πλαίσιο από στραντζαριστό ικανού πάχους, διαμορφωμένα κατάλληλα και 
επενδεδυμένα με φύλλα αλουμινίου, ή άλλου υλικού, κατάλληλου πάχους ώστε να 
διασφαλίζουν στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα κατάλληλη για τα μεταφερόμενα 
φορτία. 
δ. Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ 
κατά DIN, μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών για αποτελεσματική 
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προστασία από την διάβρωση. 
ε. Για την ανάγκη νυχτερινής εργασίας σε αστικές πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές, 
θα πρέπει ο κλωβός να φέρει εσωτερικά κατάλληλη ηχομονωτική επένδυση, για 
περιορισμό της ηχορύπανσης και μείωση της στάθμης θορύβου. 
 
Δεξαμενή νερού 
α. Εντός του κλωβού προστασίας και ενσωματωμένη στην εμπρόσθια θέση θα πρέπει να 
υπάρχει δεξαμενή νερού από κατάλληλο ανοξείδωτο υλικό χωρητικότητας 400 λίτρων 
τουλάχιστον. 
β. Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να διαθέτει δείκτη πληρότητας και να είναι εξοπλισμένη με 
βιδωτό καπάκι κατάλληλο για τροφοδοσία από ταμιευτήρες νερού και κατάλληλη ειδική 
διάταξη για τροφοδοσία από δίκτυο πόλεως. 
       
Πλυστικό συγκρότημα 
Το πλυστικό συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από: 
 α. Τον κινητήρα εργασίας 
Ο κινητήρας κυβισμού περίπου 300 κ.ε. θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, αερόψυκτος, 
εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ 
τουλάχιστον 12 ίππων. Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 
12 V – 18 A, περίπου και θα πρέπει να φέρει εκκινητή με ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη. 
 
β. Την αντλία υψηλής πίεσης 
Η αντλία υψηλής πίεσης θα πρέπει να παρέχει ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας έως και 200 
bar περίπου και ρυθμιζόμενη ογκομετρική ταχύτητα νερού από 500 έως 900 lit/hr.  
 
γ. Τον βραστήρα 
Ο βραστήρας θα πρέπει να φέρει καυστήρα πετρελαίου για παροχή ζεστού νερού 
ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας έως και 140οC περίπου. 
 
δ. Τον εξοπλισμό 
Ο εξοπλισμός του πλυστικού συγκροτήματος θα πρέπει επίσης να αποτελείται από: 
 
 Αγωγό (σωλήνα υψηλής πίεσης) μήκους 15 μέτρων περίπου. 
 Πιστόλι χειρός με αυλό υψηλής πίεσης μήκους 1 μέτρου περίπου. 
 Ακροφύσιο (μπεκ) εκτόξευσης ρυθμιζόμενης υδάτινης δέσμης τριών σημείων. 
 Σύστημα ρύθμισης προγράμματος και λειτουργίας, εκτοξευμένης δέσμης 

απορρυπαντικών και θερμού και ψυχρού ύδατος. 
 
Αποθηκευτικοί χώροι 
α. Εντός του κλωβού προστασίας και κατά μήκος των πλευρικών θυρίδων, θα πρέπει να 
υπάρχουν δύο αποθηκευτικοί χώροι επαρκούς χωρητικότητας, κατάλληλοι τόσο για 
εξαρτήματα και σύνεργα καθαρισμού, όσο και για δοχεία απορρυπαντικού και 
απολυμαντικού υγρού. 
β. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοελάσματα 
ικανού πάχους και εξολοκλήρου γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά DIN μετά την πλήρη 
συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών, για αποτελεσματική προστασία από την 
διάβρωση. 
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Βάση πλαισίου υπερκατασκευής 
 
Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία 
τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή 
μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ταχυσυνδέσμους 
ασφαλείας, έτσι ώστε αποτελεσματικά να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της 
υπερκατασκευής στο πλαίσιο. 
 
Μεταξύ του πλαισίου (σασί) του οχήματος και της κιβωτάμαξας, θα πρέπει να υπάρχει ένα 
ψευδοσασί (ενδιάμεσο πλαίσιο) το οποίο θα πρέπει: 
 
α. Να είναι χαλύβδινο, ισχυρής κατασκευής και να προσφέρει επαρκή στήριξη και 
ασφάλεια. 
β. Να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένο εν θερμώ κατά DIN, μετά την πλήρη συγκόλληση 
όλων των μεταλλικών μερών. 
γ. Να φέρει βαθμίδα (σκαλοπάτι) για τον ευχερή έλεγχο του εσωτερικού της δεξαμενής 
νερού και την εξυπηρέτηση του χειριστή.  
δ. Να μπορεί να μετασκευαστεί στο μέλλον, μετά από ζήτηση, σε όχημα πολλαπλής χρήσης 
έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να μπορεί αυτοδύναμα να αφήνει στο έδαφος την 
υπερκατασκευή που φέρει και στην συνέχεια να παραλαμβάνει με ασφάλεια άλλες 
συμβατές ως προς αυτό υπερκατασκευές.  
 
4.4   ΒΑΦΗ 

Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να βαφεί, ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερική, 
ή με υγρή βαφή πιστολιού, πάνω από το εν θερμώ γαλβάνισμα της, σε λευκό χρωματισμό. 
 
4.5   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το ειδικό αυτοκινούμενο πλυστικό σύστημα υποχρεωτικά θα πρέπει, να πληροί όλους τους 
κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
 
4.6   ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

α. Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου στην Ελλάδα για 
την απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του. 
 
Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων 
σύμφωνα με ΚΟΚ κατά την ημέρα κυκλοφορίας του. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 
τους απαραίτητους φανούς, καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας 
και στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν και τα απαραίτητα αντανακλαστικά 
(ζέμπρες). Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου και 
περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.  
 
β. Είναι επιθυμητή κάθε τεχνολογική εξέλιξη του προς προμήθεια οχήματος που θα αφορά 
ποιοτική αναβάθμισης, λειτουργικότητα, εργονομία και ασφάλεια αλλά και οικονομικότητα 
του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των 
στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.  
γ. Θα εκτιμηθεί η άριστη αισθητική εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα βαφής του. 
 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για 
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ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από 
την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) Να αναφερθεί το έτος πρώτης 
παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται 
για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων) 

 
 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 

κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την 
κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων.  

   
4.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες 
όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και 
υπερκατασκευής τουλάχιστον 3 έτη .     

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 
service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το 
πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης 
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να 
κατατεθεί άδεια λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής ή των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την 
εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη 
και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον Δήμο.  

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση 
ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού 
φορέα.   
   

4.8    ΔΕΙΓΜΑ 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα 
της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε 
τόπο που θα υποδείξουν.   Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση  . 
    
4.9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών 
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του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
 
Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια 
από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης του οχήματος.Η τελική 
παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Θηβαίων με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί εντός 4 μηνών με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 
του οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αυτοκινούμενο πλυστικό όχημα 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ   30 

1 Ωφέλιμο φορτίο πλαισίου, υλικό, 
κατασκευή κλπ 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 
Εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  45 

8 Δεξαμενή νερού 100-120 15,00 

9 Σύστημα πλύσης, αντλία νερού 100-120 10,00 

10 Κινητήρας εργασίας  100-120 10,00 

11 Βραστήρας  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ   25 
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

15 

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

100-120 10,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
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Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Αυτοκινούμενο πλυστικό όχημα 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

2 
Αυτοκίνητο πλαίσιο 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

3 
Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

4 
Βαφή 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

5 
Διατάξεις Ασφαλείας 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

6 
Λοιπά στοιχεία οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

7 Τεχνική Υποστήριξη 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

8 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

9 
Εκπαίδευση Προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

10 
Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

 
 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές 
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5 ΦΟΡΤΗΓΟ 3.5 τν ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ  
 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το προς προμήθεια φορτηγό αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη καρότσα πρέπει να είναι 
καινούργιο, το πολύ του τελευταίου εξαμήνου πριν την παράδοση, μεικτού βάρους 3.5tn 
και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 1,3 tn στην καρότσα. 
Το αυτοκίνητο θα συμφωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία 
και τους κανονισμούς της Ε. Ε. 
Το προς προμήθεια φορτηγό θα έχει στοιχεία τα οποία θα είναι νέας σειράς, σύμφωνα με 
το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε σύγχρονης 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ως προς τις εκπομπές καυσαερίων, ως προς τη στάθμη 
θορύβου, και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων, εντελώς καινούργιο 
και αμεταχείριστο. 
θα ειναι σύμφωνα με την 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική 
νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10 . 
Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να έχει διαθέσει στην ελληνική αγορά αρκετά 
αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη (κινητήρας, συμπλέκτης, 
κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό) που να λειτουργούν ικανοποιητικά. 
 
5.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Πλαίσιο 
Το πλαίσιο του φορτηγού θα είναι κατασκευής τυποποιημένης, φορτηγού τύπου κατάλληλο 
για τη μεταφορά φορτίου, εξ' ολοκλήρου μεταλλικό.  Το όχημα θα είναι χαρακτηρισμένο ως 
φορτηγό μεταφοράς, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
Οι διαστάσεις του φορτηγού και τα βάρη κατ' άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά 
στοιχεία του πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση 
νόμιμης άδειας κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί το επιτρεπόμενο βάρος 
στον οπίσθιο άξονα όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη καταπόνηση. Για το λόγο αυτό είναι 
υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού η έγκριση τύπου πλαισίου. 
Το πλαίσιο θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Το μήκος του 
πλαισίου μαζί με την κιβωτάμαξα δεν θα ξεπερνά τα 6.5 μ. 
Στην προσφορά θα περιγράφεται αναλυτικά το σχήμα και η κατασκευή του πλαισίου καθώς 
και ο τρόπος σύνδεσης του αμαξώματος πάνω στο πλαίσιο. Επίσης θα αναφέρονται: 
 
Διαστάσεις πλαισίου 
- Μήκος πλαισίου με καμπίνα οδηγού 
- Μήκος μεταξονίου 
- Ύψος καμπίνας χωρίς φορτίο 
- Μήκος μπροστινού μετατροχίου 
- Μήκος πίσω μετατροχίου 
- Ύψος πλαισίου στο πίσω άκρο του χωρίς φορτίο 
 
Βάρη 
Μεικτό βάρος 
Ωφέλιμο φορτίο 
Ικανότητα φόρτισης αξόνων μπροστά 
Ικανότητα φόρτισης αξόνων πίσω 
Ικανότητα έλξης με φρένο 
Ικανότητα έλξης χωρίς φρένο 
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Θάλαμος Οδήγησης 
Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, προωθημένης 
οδήγησης και θα πρέπει να φέρει: 
 
α. Δύο καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού καθώς και τιμόνι αυτοκινήτου αριστερά. 
β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα και θερμική 
μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο.  
γ. Σύστημα θερμού και φρέσκου εισερχόμενου αέρα. 
δ. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες 
δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης. 
ε. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού. 
στ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι από κρύσταλλο ασφάλειας SECURIT ή TRIPLEX. 
ζ. Στην οροφή του θαλάμου οδήγησης θα φέρει περιστρεφόμενο φανό, για την ακριβή 
επισήμανση του οχήματος σε νυκτερινή εργασία. 
η. Κάθε τι απαραίτητο για ένα σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού φορτηγού αυτοκινήτου. 
 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Ο συμπλέκτης θα είναι μηχανικός, ξηρού τύπου, μονόδισκος ή πολύδισκος, με αντιτριβικό 
υλικό χωρίς αμίαντο, ελεγχόμενος υδραυλικά. Άλλος τύπος να αναφερθεί. 
Να διαθέτει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων πλήρως συγχρονισμένο με τουλάχιστον έξι (6) 
ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μίας (1) οπισθοπορείας. 
 
Σύστημα πέδησης 
Να διαθέτει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα σύμφωνα με 
τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το σύστημα πέδησης θα ενεργεί σε όλους τους τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα 
του φορτηγού σε κάθε περίπτωση. 
Να φέρει σύστημα δίσκου στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς και ΑΒS. Τα υλικά 
τριβής του συστήματος πέδησης θα είναι χωρίς αμίαντο. 
 
Σύστημα ανάρτησης 
Οι άξονες θα είναι στιβαρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν τα επιτρεπόμενα φορτία. Το 
μήκος του μεταξονίου (1 ου - 2ου άξονα) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.3. 
Οι αναρτήσεις του οχήματος θα είναι στιβαρής κατασκευής, κατά προτίμηση με 
παραβολικά ελάσματα στο εμπρόσθιο άξονα και αντεστραμμένα ημιελλειπτικά ελάσματα 
βαρέως τύπου στον οπίσθιο άξονα. 
Να διαθέτουν τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασμών εμπρός και πίσω. Εναλλακτικό 
σύστημα που πιθανά θα προσφερθεί, να περιγραφεί αναλυτικά. 
Οι τροχοί θα είναι ολόσωμοι δίσκοι με τον κατάλληλο αριθμό οπών. Το όχημα θα διαθέτει 
ένα εφεδρικό τροχό. 
Ο πίσω άξονας απαραίτητα θα διαθέτει διπλούς τροχούς σε κάθε πλευρά. 
Θα διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό ελαστικών συν ένα πρόσθετο (ρεζέρβα) καινούργιων 
ελαστικών κατάλληλων διαστάσεων και σύμφωνα με το ΕTRO και την αντίστοιχη οδηγία της 
Ε. Ε. επί των οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε) και η ημερομηνία 
παραγωγής. 
 
Ηλεκτρικό Σύστημα 
Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και 
ασφαλή οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε. Ε και την Ελληνική 
Νομοθεσία. 
Απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει: 
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Τάση συστήματος 12V 
Συσσωρευτή των 12\/  
Δύο φώτα ομίχλης πίσω 
Δύο φώτα οπισθοπορείας 
Ένα πορτοκαλί περιστρεφόμενο ή αναλάμποντα φάρο 
Κατάλληλος φωτισμός καμπίνας 
Κατάλληλος φωτισμός πίνακα οργάνων 
 
 
5.3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για χρήση του οχήματος μέσα σε πόλη με 
μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. 
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος (Diesel), υδρόψυκτος, τετράχρονος, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που να πληροί τις τελευταίες απαιτήσεις της Ε.Ε  και της 
ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας κατά την παράδοση. 
Ο κινητήρας με υπερπλήρωση και INTERCOOLER πρέπει να αποδίδει κατ’ ελάχιστο 130ΗΡ 
κατά ΕΕC με προτίμηση σε υψηλότερες ιπποδυνάμεις στο χαμηλότερο όριο στροφών. 
Στην προσφορά θα δίνεται λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας του κινητήρα, των 
εκπληρώσεων των προδιαγραφών EEV όπου θα δοθούν αναλυτικά (κατά ελάχιστο) τα 
χαρακτηριστικά του κινητήρα: 
 
Αριθμός κυλίνδρων 
Κυλινδρισμός 
Μέγιστη ισχύς κινητήρα σε στροφές / λεπτό 
Μέγιστη ροπή κινητήρα σε στροφές / λεπτό 
Κατανάλωση καυσίμου (Μεικτός κύκλος) 
Εκπομπές CO2 , αερίων ρύπων και σωματιδίων 
 
 
5.4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο επιπλέον εξοπλισμός που πρέπει  να διαθέτει το όχημα είναι: 

 Λασπωτήρες 
 αντιολισθητικές αλυσίδες 
 Σετ απαραίτητων κλειδιών 
 Υδραυλικό ανυψωτήρα 
 Κοτσαδόρο έλξης, εγκατεστημένο 
 Πλαστική δεξαμενή νερού 1m3φορητή 
 Σετ κατάλληλων ηλεκτρικών ασφαλειών 
 Πυροσβεστήρα 6 κιλών κόνεως 
 Τρίγωνο στάθμευσης 
 Φαρμακείο. 
 Εγχειρίδια οχήματος 

 
5.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ  
Το όχημα θα φέρει μεταλλική κιβωτάμαξα, ανατρεπόμενη. Οι διαστάσεις και η 
χωρητικότητα της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο. Κ για τη 
μεταφορά ογκωδών και αδρανών υλικών, κυρίως απορριμμάτων. 
Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλική, από χάλυβα εξαιρετικής 
ποιότητας ή αλουμίνιο. Θα έχει ωφέλιμο φορτίο 1.3 tn κατ’ελάχιστο 
Θα έχει ανατροπή και τα παραπέτα θα είναι ανοιγόμενα και από τις τρεις πλευρές. Επίσης 
θα υπάρχουν ανακλινόμενα παραπέτα ώστε να υπερυψώνεται η καρότσα και να μπορούν 
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να τοποθετούνται ογκώδη υλικά με ασφάλεια. 
Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία 
σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 
Το μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι το μέγιστο δυνατό για το προσφερόμενο όχημα. 
Στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα υπάρχει πόρτα που επιθυμητό είναι να μπορεί να 
ανοίγει προς όλες τις κατευθύνσεις και να ασφαλίζει σε κάθε θέση ανάκλισης. 
Στην προσφορά να δοθούν τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις τους καθώς και να 
περιγράφει αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της κιβωτάμαξας. 
Η κιβωτάμαξα θα μπορεί να ανυψωθεί και να ανατραπεί με υδραυλικό σύστημα που θα 
φέρει το όχημα. 
Το υδραυλικό σύστημα, όπου χρησιμοποιείται, θα πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος 
και απόλυτα στεγανό. 
Θα λαμβάνει κίνηση από τον δυναμολήπτη του αυτοκινήτου μέσω κατάλληλου εξοπλισμού. 
Η λειτουργία του συστήματος ανύψωσης / ανατροπής θα ελέγχεται από την καμπίνα και θα 
πληροί όλους τους όρους ασφαλείας. 
Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε όλο το μήκος των 
συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Η δε 
στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες με περικόχλια και 
γκρόβερ και όχι με λαμαρινόβιδες. 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και 
να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς 
την ανάγκη διανοίξεως οπών στην κιβωτάμαξα. 
Στην προσφορά να δοθούν οι διαστάσεις των εμβόλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
αντλίας του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης / ανατροπής. 
 
5.12 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για 
την προστασία τους από τις οξειδώσεις. Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής θα 
υπόκεινται πριν την βαφή, τουλάχιστον σε, καθαρισμό, απολίπανση και 
σιδηροφωσφάτωση. Θα υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν 
αντισκωρικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα στα κτυπήματα. 
Η βαφή θα γίνεται με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες καθώς 
και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που χρησιμοποιείται το όχημα. 
Ο χρωματισμός του οχήματος θα είναι κατά προτίμηση λευκός. 
Θα υπάρχει περιφεριακή λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους 10cm. 
Στις δυο πλαινές πόρτες θα αναγράφεται «ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ» 
 
5.14 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του πλήρους οχήματος διάρκειας 
τουλάχιστον δυο ετών (2) από την παραλαβή του, καλύπτοντας εργασία και ανταλλακτικά, 
εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά και τις αντίστοιχες εργασίες τους. 
Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή και εφόσον είναι εφικτό, στον τόπο εργασίας του οχήματος. Η μετάβαση του 
συνεργείου θα γίνεται εντός μίας εβδομάδος από τη λήψη γραπτής αναγγελίας της βλάβης 
και η προσκόμιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών το πολύ εντός 5 ημερών. Επίσης θα 
παρέχει εγγύηση έναντι διαβρώσεως πλαισίου - κιβωτάμαξας, τουλάχιστον, διάρκειας 
τριών (3) ετών. 
Τουλάχιστον η πρώτη προγραμματισμένη συντήρηση (οχήματος - κιβωτάμαξας) θα γίνει 
από τον Προμηθευτή με έξοδά του (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και εργατικών).  
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5.15  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Το ειδικό αυτοκινούμενο πλυστικό σύστημα υποχρεωτικά θα πρέπει, να πληροί όλους τους 
κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
 
5.16 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου στην Ελλάδα για την 
απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του. 
 
Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων 
σύμφωνα με ΚΟΚ κατά την ημέρα κυκλοφορίας του. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 
τους απαραίτητους φανούς, καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας 
και στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν και τα απαραίτητα αντανακλαστικά 
(ζέμπρες). Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου και 
περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.  
 Θα εκτιμηθεί η άριστη αισθητική εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα βαφής του. 
 
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για 
ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από 
την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή). Να αναφερθεί το έτος πρώτης 
παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται 
για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων) 

 
 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 

κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την 
κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων.  

   
   

5.17    ΔΕΙΓΜΑ 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα 
της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε 
τόπο που θα υποδείξουν.   Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση  . 
    
 
Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια 
από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης του οχήματος.Η τελική 
παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Θηβαίων με τα έξοδα να βαρύνουν 
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τον Προμηθευτή. Το όχημα θα πρέπει παραδοθεί εντός 4 μηνών με όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 
του οχήματος. 
 
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
Φορτηγό 3.5 τν με ανατρεπόμενη καρότσα 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ     
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 8,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 8,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 5,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
7 Κιβωτάμαξα - υλικά και τρόπος κατασκευής 100-120 10,00 

8 Υδραυλικό σύστημα – ανατροπή 100-120 10,00 

9 
Λειτουργικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά  

100-120 10,00 

10 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 7,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

12  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

13 

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

100-120 10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
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της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
Φορτηγό 3.5 τν με ανατρεπόμενη καρότσα 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.  Αυτοκίνητο πλαίσιο 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3.  Κινητήρας 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4.  Επιπλέον Εξοπλισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5.  Τεχνικά χαρακτηριστικά κιβωτάμαξας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6. Χρωματισμός - Επιγραφές 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7. 
Εγγύηση 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8. 
Διατάξεις ασφαλείας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9. 
Λοιπά στοιχεία οχήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10. 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11. 
Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές. 
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6 ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 
 

a. Γενική περιγραφή 
 Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά ένα διαξονικό φορτηγό με ανατρεπόμενη 
καρότσα και γερανό με αρπάγη για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας καθαριότητας. 
 
 Το υπό προμήθεια ανατρεπόμενο φορτηγό  αυτοκίνητο πρέπει να είναι (πλαίσιο 
και υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής  αναγνωρισμένου 
τύπου κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 Πρέπει να είναι κατάλληλο για φόρτωση, μεταφορά και εκκένωση  ογκωδών 
απορριμμάτων, χωμάτων, μπαζών, κλαδιών κλπ. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με 
τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της αναφερόμενης τιμής. 
 
 
 

b. Πλαίσιο Οχήματος 
Το πλαίσιο (φορέας) του οχήματος πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που 
να εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη 
τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. 
Το μεταλλικό (ατσάλινο) πλαίσιο του οχήματος πρέπει να είναι απόλυτα προωθημένης 
οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα, 
μεγάλης αξιοπιστίας. 

Επί ποινή αποκλεισμού το μικτό φορτίο του πλαισίου πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 19 tn και το ωφέλιμο φορτίο αυτού τουλάχιστον 12,5 tn. 

Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους 
καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ιδίο βάρος 
του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής από όμοιο 
κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. 

Το πλαίσιο πρέπει να είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, με ισχυρό 
σύστημα ανάρτησης, για να αντεπεξέρχεται των δυσκολιών που συναντά το όχημα και 
ειδικότερα στο χώρο απόρριψης των απορριμμάτων. Το όχημα πρέπει να φέρει άγκιστρο 
(πείρο) έλξεως εμπρός. 

Οι πλευρικές μπάρες προστασίας πρέπει να είναι αποσπώμενες για την εύκολη 
συντήρηση του αυτοκινήτου. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή 
στρέβλωση (ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου) κατά 20%. 
Διαφορετικά ο προμηθευτής υποχρεούνται να αντικαταστήσει το πλαίσιο. 

Επί της δεξαμενής καυσίμων πρέπει να υπάρχει τάπα που να κλειδώνει. 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν 

απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω στοιχεία και 
πληροφορίες: 

- Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος του πλαισίου του αυτοκινήτου 
- Μεταξόνιο, μετατρόχιο 
- Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
- Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 
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- Υλικά κατασκευής πλαισίου 
- Ελάχιστος κύκλος στροφής, του έτοιμου οχήματος μετρούμενος μεταξύ τοίχων 
- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GrossWeight) 
- Ίδιο βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού 
- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 
- Η ικανότητα φόρτισης των αξόνων 

 

6.3 Κινητήρας 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, 
υδρόψυκτος,  η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες 
λειτουργίας του οχήματος. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές  ΕURO 6. Η σχέση της ιπποδύναμης προς το επιτρεπόμενο μικτό φορτίο του 
οχήματος πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι τουλάχιστον 17 ΗΡ/τόνο  και ο κυβισμός 
του τουλάχιστον  8.500 cc. Επίσης,  πρέπει να έχει σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με 
δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης. Το χωνί διαφορικού πρέπει να είναι 
εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων 
ροπών του κινητήρα. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει 
να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: 

- Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία. 
- Η πραγματική ισχύς (κατά DIN 70020 ή 80/1269 και 97/21 οδηγίες της 
Ε.Ο.Κ.) σύμφωνα με τον αριθμό στροφών (μέγιστη) 

- Η μέγιστη ροπή στρέψεως σύμφωνα με τον αριθμό στροφών 
- Οι καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψεως σύμφωνα με 
τον αριθμό στροφών 
- Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος). Να διευκρινισθεί αν χρησιμοποιείται 
φυσική εισπνοή ή υπερπλήρωση και intercooler. 
- Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση 
συμπιέσεως 

- Η ειδική κατανάλωση καυσίμου 

6.4 Σύστημα μετάδοσης 

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο τουλάχιστον έξι (6) 
συγχρονισμένων ταχυτήτων συνεχούς κλιμάκωσης εμπροσθοπορείας, από τις οποίες η μία 
υποχρεωτικά κατάλληλη για υπεραργή κίνηση, μίας (1) οπισθοπορίας, P.T.O. εγκεκριμένο 
από τον κατασκευαστή του κιβωτίου ταχυτήτων ή του πλαισίου επί ποινή αποκλεισμού, 
καθώς και με σύστημα που κρατά σταθερές (χαμηλά) τις στροφές του κινητήρα κατά την 
λειτουργία της υπερκατασκευής. Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι τύπου ξηρού δίσκου. 

Πρέπει να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος και 
κατασκευαστής του κιβωτίου ταχυτήτων, ταχύτητες, αριθμός και σχέσεις μετάδοσης, 
P.T.O., κ.λ.π.). Τα διαφορικά πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής, έτσι ώστε το όχημα να 
μπορεί να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 30% και συντελεστή τριβής 0.60, θα 
περιλαμβάνει δε και διάταξη κλειδώματος. Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να 
δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική περιγραφή. 
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6.5  Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος με αέρα δύο 
ανεξαρτήτων κυκλωμάτων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 
EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.), με A.B.S., καθώς και με 
σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα (A.S.R.). 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει βοηθητική πέδηση με επιβραδυντή καυσαερίων 
(μηχανόφρενο κλαπέτο) και βαλβίδα αποσυμπίεσης. 

Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον. 

Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. 
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα πρέπει να θα ακινητοποιείται το όχημα 

αυτομάτως. 
Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συστήματος πεδήσεως με διαγράμματα. 

6.6  Σύστημα διεύθυνσης 

Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικής υποβοήθησης και να καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική Οδηγία 92/62 CΕ., επιθυμητό το σύστημα 
διεύθυνσης να διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών του 
συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος θα βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. 

Το τιμόνι πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο κατά ύψος και εμπρός - πίσω σε σχέση με 
τον οδηγό. 

6.7 Άξονες - αναρτήσεις - ελαστικά 

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 
ελαστικών (σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC), οι οποίες πρέπει να υπερκαλύπτουν τις 
απαιτήσεις φόρτισης του οχήματος για όλες τις συνθήκες κίνησής του.  

Το όχημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά επίστρωτα κατάλληλα για την 
κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. 

Τα ελαστικά πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου 
εξαμήνου προ της παράδοσης του οχήματος, καινούργια, όχι από αναγόμωση, 
υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). 

Πρέπει να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση. 

Στους θόλους των τροχών και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφεται ή 
πίεση λειτουργίας των ελαστικών. 

6.8  Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθημένης οδήγησης, βραχείας 
κατασκευής (daycab), ανακλινόμενου τύπου, να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, 
σκόνης και καιρικών συνθηκών, να διαθέτει σύστημα κλιματισμού (aircondition) 
εργοστασιακής τοποθέτησης, καθώς και σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Πρέπει να 
παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεμοθώρακα 
από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX) ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, η διαφάνεια του 
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οποίου πρέπει να είναι άριστη και να μην προκαλεί παραμόρφωση των αντικειμένων προς 
οποιαδήποτε διεύθυνση. Γενικά πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ' όλα τα 
παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν με ηλεκτρικό μηχανισμό. 

Η καμπίνα πρέπει να διαθέτει δύο (2) πόρτες, υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχους 
ηλεκτρικούς πίδακες νερού, για τον καθαρισμό του ανεμοθώρακα. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει ρυθμιζόμενα αλεξήλια, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα. εσωτερικό 
φωτισμό και πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών. 

Οι διαστάσεις της καμπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν, εκτός του 
οδηγού να μπορούν να μεταφέρονται άνετα και δύο (2) ακόμη καθήμενα άτομα. Το 
κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατομικό, ρυθμιζόμενο αεροκάθισμα, ενώ 
των συνοδηγών άνετο, ανατομικό, ξεχωριστό για τον καθ' ένα ή μονοκόμματο κάθισμα. 
Πρέπει να φέρει προφυλαγμένο πορτοκαλί στροβοσκοπικό φάρο χαμηλού προφίλ στην 
οροφή και διπλούς εργονομικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες. 

Το ταμπλό του οχήματος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια 
για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ακόμη δε 
ραδιόφωνο - CD, ταχογράφο Ε.Ε., ωρομετρητή λειτουργίας του P.T.O., αναμονή 12V με 
ασφάλεια 10 Α για την τροφοδοσία των συσκευών ενδοεπικοινωνίας, σύστημα V.H.F 
συμβατό με το υπάρχον σύστημα επικοινωνίας του Δήμου, στον δε πίνακα οργάνων πρέπει 
να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων 
λειτουργιών και βλαβών. 

Η ανάκληση της καμπίνας πρέπει να γίνεται υδραυλικά. Επιθυμητό να αναφερθούν 
οι ικανότητες - δυνατότητες και τα τυχόν τεστ αντοχής της καμπίνας. 

6.9  Ηλεκτρικό σύστημα. 

Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 Volt και 
εναλλάκτη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ειδικά ενισχυμένο για τις ανάγκες 
κίνησης και των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εκτός και αν αυτή διαθέτει χωριστό 
τέτοιο σύστημα., 

Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με 
τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, αναλάμποντα (φλας), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές 
συσκευές, σύστημα βομβητή κατά την πορεία όπισθεν του οχήματο.ς, κ.λ.π.). 

6.10 Υπερκατασκευή 

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι ανατροπή κατάλληλη για μεταφορά κάθε είδους 
υλικών, κατασκευασμένη από χάλυβα ST 37 με δυνατότητα μεταφοράς και εκκένωσης 
τουλάχιστον 9 τόνων φορτίου. Πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού κατασκευαστή με 
μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα. 

Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 χιλ. για 
το δάπεδο και τους ορθοστάτες και 3 χιλ. για τα πλευρά. 

Πρέπει να φέρεται πάνω σε βοηθητικό πλαίσιο και να λειτουργεί με ψαλίδι και δύο 
υδραυλικούς κυλίνδρους ανύψωσης άριστης ποιότητας. 

Η ανυψωτική δύναμη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το ωφέλιμο φορτίο και 
επίσης πρέπει να διαθέτει διάταξη ασφάλισης της ανατροπής στη θέση εκκένωσης. 

Οι διαστάσεις και ο όγκος της καρότσας πρέπει να είναι ικανός και να καθορίζεται 
από τους ισχύοντες κανονισμούς για την μεταφορά και ογκωδών αντικειμένων. 
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Η εκκένωση της καρότσας πρέπει γίνεται με εύκολο χειρισμό από τον οδηγό και το 
άνοιγμα της πίσω πόρτας με πνευματικό σύστημα. 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού, υδραυλικό γερανό 
ικανότητας τουλάχιστον 10,0 τοννόμετρων (μέγιστο άνοιγμα τουλάχιστον 9m με 
ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον 900Kg), η οποία θα αποδεικνύεται υποχρεωτικά από 
επίσημα στοιχεία (σχέδια/διαγράμματα θέσεων) του εργοστασίου κατασκευής της 
προσφερομένης υπερκατασκευής του γερανοφόρου οχήματος. Η λειτουργία του γερανού 
πρέπει να ελέγχεται από τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Επίσης το όχημα 
πρέπει να φέρει υδραυλική αρπάγη τύπου πολύποδα 5 οδόντων, με υδραυλική 
περιστροφή, συμβατή με τον παραπάνω γερανό και με εξωτερικό άνοιγμα τουλάχιστον 1 
μέτρο, κατάλληλη για εκτέλεση εργασιών συλλογής διαφόρων απορριμμάτων. 

Η λειτουργία του γερανού πρέπει να είναι αθόρυβη εξ' ολοκλήρου υδραυλική, με 
μία ομάδα χειριστηρίων επί του οχήματος και μία ασύρματη, με τις οποίες θα 
εξασφαλίζονται όλες οι κινήσεις του ανυψωτικού μηχανισμού (γερανού) και της αρπάγης. 

Ο γερανός πρέπει να είναι τοποθετημένος ανάμεσα στο κουβούκλιο και την 
ανατρεπόμενη καρότσα και να διαθέτει υδραυλικά ποδαρικά με αρθρωτό πέλμα, για την 
ασφαλή στήριξη του οχήματος κατά την λειτουργία του. 

6.11  Χρωματισμός. 

Εξωτερικά το όχημα πρέπει να είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO, με βαφή 
φούρνου σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από στάρωμα των επιφανειών, εκτός από τα 
τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου 
και σε λευκή απόχρωση με περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών. Οι 
απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον Δήμο Θηβαίων μετά την υπογραφή της 
σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

6.12. Εγκρίσεις - Παρελκόμενα 

Ο προμηθευτής με την παράδοση του οχήματος θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα, στοιχεία,  εγκρίσεις τύπου, πιστοποίηση γερανού κλπ, που απαιτούνται για την 
έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.  

Με την παράδοση καθένα από τα οχήματα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
παρελκόμενα: 

1. Εφεδρικό τροχό (ελαστικό δίχως αεροθάλαμο) 
2. Σειρά συνήθων εργαλείων, δηλαδή γρύλο υδραυλικό ικανό να ανυψώσει το 

αυτοκίνητο με πλήρες φορτίο, μπουλονόκλειδο με άξονα, μία (1) πλήρη σειρά 
γερμανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο (2) κατσαβίδια, ένα 
(1) δοκιμαστικό και μία (1) πένσα 

3. Πυροσβεστήρα (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.) που θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία παραδόσεως του αυτοκινήτου. 

4. Πλήρες φαρμακείο (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.) 
5. Τρίγωνο βλαβών (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.) 
6. Ταχογράφο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
7. Δύο τάκους 
8. Χιονοαλυσίδες βαρέως τύπου στην διάσταση των ελαστικών 
9. Σειρά τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα 
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Για το τύπο του προσφερόμενου πλαισίου και της υπερκατασκευής, ο προμηθευτής 
υποχρεούνται να παραδώσει δύο (2) σειρές βιβλίων ανταλλακτικών και επισκευής 
(WorkShopManual), γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, επιθυμητό και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

Τα προσφερόμενα εργαλεία πρέπει να βρίσκονται σε κιβώτια ή ερμάριο σε 
κατάλληλη θέση. 

Η αξία όλων των ανωτέρω πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή 
κάθε οχήματος. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το 
χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και 
τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η 
επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου με εξειδικευμένους τεχνίτες και  
μηχανικούς Α.Ε.Ι.- ΤΕΙ. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για 
την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 
9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 
18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
 
2) Στην τεχνική προσφορά θα δίνεται η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος. 
 
3)  Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης του οχήματος.Η τελική 
παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Θηβαίων με τα έξοδα να βαρύνουν 
τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί εντός 4 μηνών με όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
4)  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή για το πλαίσιο και την υπερκατασκευή. 
 
5) Στην τεχνική προσφορά θα  περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές 
των πλαισίων και υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων,  σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 
προσφερόμενων οχημάτων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
Διαξονικό φορτηγό με γερανό 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ     
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
8 Κιβωτάμαξα - υλικά και τρόπος κατασκευής 100-120 10,00 

9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  100-120 10,00 

10 Υδραυλικός Γερανός- Αρπάγη 100-120 6,00 

11 
Λειτουργικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά  

100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 

15 

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

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
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Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
Διαξονικό φορτηγό με γερανό 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6.  Γενική Παριγραφή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7.  Πλαίσιο Οχήματος 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8.  Κινητήρας 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9.  Σύστημα Μετάδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10.  Σύστημα Πέδησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6. Σύστημα διεύθυνσης 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7. 
Άξονες – Αναρτήσεις - Ελαστικά 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8. 
Καμπίνα Οδήγησης  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9. 
Ηλεκτρικό Σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10. 
Υπερκατασκευή 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11. 
Χρωματισμός 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12. 
Εγκρίσεις - Παρελκόμενα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13 
Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
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επεξηγηματικές. 
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7. ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 
 
7.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το όχημα θα είναι τύπου ημιφορτηγού,  ημικάμπινο,  με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς 
(4Χ4), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου.  Θα είναι γνωστού 
κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων 
για επισκευές και ανταλλακτικά. 
Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι περίπου 3.000 Kg, και μέγιστη ταχύτητα οχήματος  
τουλάχιστον 150 Km/h. 
 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με 
τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
7.2 Πλαίσιο - Κινητήρας 
Πλαίσιο 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής ακαμψίας. 
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου 
φορτίουτουλάχιστον 1.000 kg και θα παρέχει την δυνατότητα  για άνετη και ασφαλή κίνηση 
εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 
 
Θάλαμος επιβατών 
Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος εκτεταμένης  μορφής 
(μιάμιση καμπίνας). Θα φέρει δυο πλευρικές θύρες εφοδιασμένες με δοκούς πλευρικής 
πρόσκρουσης. Oι θύρες θα φέρουν ηλεκτρικούς υαλοπίνακες ασφαλείας  ανοιγόμενους 
προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές 
(χωρίς τηλεχειρισμό). Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική 
μόνωση και θα  είναι εξοπλισμένη με εσωτερική  επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας 
άνεση,  ασφάλεια και  ανθεκτικότητα. 
 Θα φέρει επίσης δεύτερη πόρτα ανοιγόμενη σε αντίθετη φορά από την εμπρόσθια 
πόρτα.  
 
Θα φέρει στο  εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού - συνοδηγού. Τα 
καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός-πίσω) και 
κλίσης πλάτης και φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους. Θα παρέχουν απόλυτη άνεση 
και εργονομικές προδιαγραφές. Η επένδυση των καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό 
υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο.   Προσκέφαλα και ζώνες 
ασφαλείας τριών σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό.   Οι   ζώνες θα είναι 
εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών.   Η 
καμπίνα θα  φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο 
ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου 
(εκτόξευσης νερού στο παρμπριζ) . Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο 
κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) κατά προτίμηση 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα . 
 
Στο πίσω μέρος θα φέρει θέσεις για δύο (2) επιβάτες.  
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Η καμπίνα επιβατών θα διαθέτει 2 ηχεία στις εμπρόσθιες θύρες,. Θα φέρει επίσης 
πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια)  
 
Αερόσακοι  
Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα  με αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Θα 
αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη πλευρικών αερόσακων.  
 
Σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
Το όχημα θα  έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο 
σύστημαaircondition τα οποία  θα εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 
εσωτερική θερμοκρασία. 
 
Κιβωτάμαξα 
Η κιβωτάμαξα θα είναι ισχυρής, μεταλλικής κατασκευής με χαλύβδινο σκελετό, 
σχεδιασμένη για την μεταφορά   φορτίων. 
Για την πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης (καρότσα) θα υπάρχει θύρα στην οπίσθια πλευρά 
του οχήματος .  
 
Διαστάσεις 
Οι διαστάσεις θα είναι ενδεικτικά :  
Ολικό μήκος περίπου 5000 mm 
Ολικό ύψος περίπου 1700 mm 
Ολικό πλάτος το μέγιστο 1700 mm 
Μεταξόνιο περίπου 3000 mm 
 
 
Διαστάσεις χώρου φόρτωσης: 
Οι διαστάσεις θα είναι ενδεικτικά (ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
όχημα με διαστάσεις καρότσας που θα εξυπηρετούν μελλοντικά εγκατάσταση αλατιέρας) :  
 
 
Εσωτερικό μήκος καρότσας (κατώτερο σημείο) 1.800 mm 
Εσωτερικό πλάτος 1.700 mm 
 
Βάρη 
Ως ωφέλιμο φορτίο ορίζεται η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου  οχήματος μείον 
την μάζα του οχήματος έτοιμου προς λειτουργία, πού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ, περιλαμβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg. 
 
Κινητήρας  
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα αμέσου ψεκασμού, συνολικού κυβισμού τουλάχιστον 1.900cc 
εξοπλισμένο με στροβιλοσυμπιεστή  (TURBOCHARGER) και intercooler. Η ιπποδύναμη του 
κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 130 Hp. 
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  Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
προδιαγραφών και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα 
σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.    
 
Συμπλέκτης 
Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής ή ηλεκρουδραυλικής 
επενέργειας. 
 
Κιβώτιο Ταχυτήτων  
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων  τουλάχιστον πέντε (5) 
σχέσεων εμπροσθοπορείας  και μία (1) σχέσης οπισθοπορείας.    
 
Διαφορικό 
Θα φέρει διπλό διαφορικό, η κίνηση του οχήματος από 4Χ2  θα  μπορεί να μεταδοθεί κατ’ 
επιλογή στους τέσσερις (4) τροχούς (4X4). 
Να δόθεί αναλυτικά ο τρόπος επιλογής της μετάδοσης κίνησης από 4x2 σε 4x4.  
 
Ηλεκτρικό σύστημα 
Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και 
ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μη 
εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) όταν  δεν χρησιμοποιείται το εργοστασιακό κλειδί 
του οχήματος. 
 
Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 
Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:  

 Στροφών κινητήρα. 
 Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,. 
 Ποσότητας καυσίμου. 
 Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα. 
 Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 
 Πίεσης λιπαντικού κινητήρα.  
 Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.  
 Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό  χιλιομετρητή 
 Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 
 Ένδειξη φορτίσεως συσσωρευτή. 
 Προειδοποιητική  λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα.(checkengine). 
 Προειδοποιητική  λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS-EBD. 
 Προειδοποιητική  λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των αερόσακων.   
 Προειδοποιητική  λυχνία για βουλωμένο φίλτρο καυσίμου. 
 Προειδοποιητική  λυχνία ζώνης οδηγού. 
 Ενδεικτική λυχνία προθερμάνσεων. 

 
Τροχοί / Ελαστικά 
Το όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους τροχούς υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον 
εμπρός και στον πίσω άξονα.  Θα φέρει επίσης και εφεδρικό τροχό.   Η θέση του δεν θα 
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επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα  επιτρέπει την 
αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα 
περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον 
κατασκευαστή. 
 
Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
ημιτρακτερωτά σύμφωνα με ETRTO και την οδηγία 92/23 * 2005/11 επί των οποίων θα 
αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε).   Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και 
ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων. 
 
Σύστημα Ανάρτησης. 
Το σύστημα ανάρτησης ενδεικτικά του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασμένο 
για να  μεταφέρει  φορτία . ενδεικτικά οι αναρτήσεις θα είναι:  
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη και θα φέρει διπλά ψαλίδια, τηλεσκοπικά 
αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ελατήρια και ζαμφόρ.  
Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από άκαμπτο άξονα με ελλειπτικά φύλλα σούστας και 
τηλεσκοπικά αμορτισέρ  διπλής ενέργειας. 
 
 
Σύστημα Διεύθυνσης 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής και θα φέρει υδραυλικά ή 
ηλεκτρουδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα. 
 
Συστήματα πέδησης   
Το σύστημα πέδησης θα  ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 *2002/78 και θα 
περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης. 
Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών A.B.S.  
 
Επιθυμητό είναι και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον ηλεκτρονικό βοηθητικό σύστημα πέδησης.  
 
Ρυμούλκηση.  
Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την εγκεκριμένο άγκιστρο ρυμούλκησης στην εμπρόσθια 
πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης. 
Χρωματισμός. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένα για την 
προστασία τους από οξειδώσεις.  Το όχημα θα είναι βαμμένο σε χρώμα λευκό ή ασημί με 
περιφερειακή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 cm και επιγραφές στις πόρτες «ΔΗΜΟΣ 
ΘΗΒΑΙΩΝ». 
 
 
7.3 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
 Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως, κλπ.   
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Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να 
είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο 
όχημα. 
 
Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, 
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο , αριθμό σειράς κ.λπ.  
 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  
Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα : 

 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς 
σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  

 Πυροσβεστήρα κατά Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την 
ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 

 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
 Τρίγωνο βλαβών . 
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος,   στην Ελληνική γλώσσα  
   
7.4   Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου του 
ημιφορτηγού  προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του   οχήματος σύμφωνα 
με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE)  για την λεπίδα και τον αλατοδιανομέα  
 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008  των κατασκευαστών  της 

λεπίδας και του αλατοδιανομέα, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων 
προϊόντων.  

 
7.5   Τεχνική Υποστήριξη ,  εμπειρία και ειδίκευση 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να 
καταθέσει: 
 
 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη.  
 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες.   

 
7.6  Παράδοση Οχημάτων 
Η τελική παράδοση του οχήματος  θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα με το συνοδευτικό εξοπλισμό θα παραδοθεί εντός 3 
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μηνών με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  
 
7.7   Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν 
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 

Ημιφορτηγό 4Χ4 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Πλαίσιο 100-120 10,00 
2 Θάλαμος επιβατών 100-120 7,00 
3 Κιβωτάμαξα  100-120 10,00 
4 Κινητήρας 100-120 10,00 
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00 
6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 5,00 
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 10,00 
8 Συστήματα πέδησης   100-120 10,00 

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 7,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

13 

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

100-120 

10,00 
14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Ημιφορτηγό 4Χ4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.  Γενικη Περιγραφή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.  Πλαίσιο - Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης  

ΝΑΙ   

3.  Θάλαμος επιβατών 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4.  Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5.  Τεχνική Υποστήριξη,  εμπειρία και ειδίκευση    
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6.  Παράδοση Οχημάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7.  Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές 
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8 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
8.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή  έχει  σκοπό  να  καθορίσει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις 
για την προμήθεια  δυο (2) καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, για να καλύψουν 
υπηρεσιακές ανάγκες . 

Τα προσφερόμενα θα είναι βενζινοκίνητα για καθημερινή αστική και περιαστική 
μετακίνηση. Θα είναι καινούρια, κλειστού ενιαίου αμαξώματος, πεντάπορτο (5) και 
κατάλληλων διαστάσεων για άνετη  μεταφορά πέντε  (5)  ατόμων (συμπεριλαμβανομένου 
του οδηγού). 

 
8.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Κινητήρας 
Κινητήρας άμεσου ψεκασμού βενζίνης ,  κυβισμού 1.100 cc έως 1.400 ccκαι ισχύος 
τουλάχιστον 100 hpκαι  ροπή πάνω από 200Nm. Οι εκπομπές ρύπων θα πρέπει να 
ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία (Euro 6). 

 
Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητο τουλάχιστον πέντε (5) σχέσεων 
εμπροσθοπορείας  και μίας (1)  οπισθοπορείας. 

 
Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και κατά μήκος και θα είναι 
πολλαπλών λειτουργιών.  Θα  υπάρχει  σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESP) με 
λειτουργία υποβοήθησης τιμονιού. 
 
Σύστημα ανάρτησης 

Ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά  οι  αναρτήσεις  θα  είναι:  Η  εμπρόσθια  ανάρτηση  θα  
είναι  ανεξάρτητη και θα φέρει διπλά ψαλίδια, τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, 
ελατήρια  και  ζαμφόρ. Η οπίσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη και  θα  φέρει  διπλά  
ψαλίδια,  τηλεσκοπικά αμορτισέρ  διπλής  ενέργειας,  ελατήρια και ζαμφόρ. 

 
Σύστημα πέδησης 

Να είναι ανεξάρτητο, με σύστημα ενίσχυσης της πέδησης (ABS) και σύστημα υποβοήθησης  
πέδησης. Επιπλέον να υπάρχει  χειροπέδη ηλεκτρικού τύπου, που εφαρμόζει στους πίσω 
τροχούς.   Η πέδηση να γίνεται εμπρός και πίσω με διπλούς αεριζόμενους δίσκους.   

 
Τροχοί  –  Ελαστικά 

Το κάθε όχημα θα φέρει μονούς χαλύβδινους ή από αλουμίνιο (επιθυμητό) τροχούς 
υψηλής αντοχής  ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει επίσης και 
εφεδρικό τροχό κανονικό και όχι ρεζέρβα ανάγκης. Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις 
απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή 
επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται 
γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται  από  τον  κατασκευαστή.  
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Τα  ελαστικά  θα  είναι  ακτινωτού  τύπου  (Radial),  χωρίς αεροθαλάμους 
(tubeless)σύμφωνα με ETRTO. Δεν θα είναι nylon και θα έχουν DOT τελευταίου 12μήνου 
πριν την ημερομηνία παράδοσης. Το όχημα θα  επιτρέπει  την  εύκολη  και  ασφαλή  
τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων. 

 
Όργανα ελέγχου - παρελκόμενα οδήγησης-εσωτερικός  εξοπλισμός 

Το κάθε όχημα  να είναι εφοδιασμένο  με   πίνακα με  όλα  τα  απαραίτητα   όργανα  και  
δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του 
οχήματος, ως εξής: 

 Ταχύμετρο. 

 Στροφόμετρο 

 Χιλιομετρητή για συνολικά και τμηματικά χιλιόμετρα 

 Δείκτη ποσότητας καυσίμου. 

 Επιθυμητό να φέρει ενδεικτικές λυχνίες   ελλιπούς  φόρτισης  του συσσωρευτή, 
χαμηλής  πίεσης λαδιού, ελέγχου καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων 
ABS,ESP, ελέγχου χειρόφρενου, φρένων, φώτων πορείας, προβολέων,  φώτων  
ομίχλης και φώτων  αλλαγής  κατεύθυνσης, κατειλημμένου καθίσματος οδηγού- 
συνοδηγού για ενεργοποίηση ή όχι του αερόσακου   οδηγού-συνοδηγού,  
προειδοποίησης όταν ο οδηγός και ο συνοδηγός δε φορούν τη ζώνη ασφαλείας 

 Δύο  (2) αλεξήλια 

 Κάτοπτρα (δύο εξωτερικά τα οποία είναι επιθυμητό να είναι ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα και  ένα  εσωτερικό) 

 Δύο (2) υαλοκαθαριστήρες εμπρός με πρόγραμμα διακοπτόμενης λειτουργίας 

 Ακροφύσια ψεκαστήρων καθαρισμού παρμπρίζ. 

 Αντίσταση αποθάμπωσης πίσω  παραθύρου 

 Τουλάχιστον δυο  ηλεκτρικά παράθυρα 

 Ηχοσύστημα 

 
Αμάξωμα-Λοιπά  χαρακτηριστικά 

 Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής, να έχει καλή μόνωση έναντι του  ήχου  
και  της  θερμότητας. Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του 
τάπητα να υπάρχουν προστατευτικά πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις θέσεις, 
τα οποία να είναι κινητά  για  να  πλένονται. 

 Πολυλειτουργικό  τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση 

 Ρυθμιζόμενο κάθισμα με πολλαπλές ρυθμίσεις 

 Στα καθίσματα (τουλάχιστον εμπρός) να έχει προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα 
υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. 

 Το όχημα να έχει αυτόματες τέσσερεις ζώνες ασφάλειας τριών σημείων, οι δύο 
εμπρόσθιες ρυθμιζόμενες  καθ’ ύψος. 

 Φώτα ημέρας   

 Προβολείς  ομίχλης 
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 Φώτα ανάγνωσης εμπρός για οδηγό- συνοδηγό 

 Να φέρει εργοστασιακή συσκευή ψύξης ή  κλιματισμού, με λειτουργία καθαρισμού 
του αέρα και  αντιαλλεργικό φίλτρο. 

 Να φέρει αερόσακο οδηγού-συνοδηγού και πλευρικούς. 

 Να φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς 
φθορά, ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησης του. 

 Να φέρει στη κεντρική κονσόλα πρίζα12V 

 Να φέρει  εσωτερικό  φωτισμό με σύστημα ελέγχου θυρών 

 
Διαστάσεις  – Βάρη 

Το μήκος του κάθε οχήματος να μην είναι μικρότερο από  4,00 μέτρα. Το πλάτος του 
οχήματος να μην είναι μικρότερο από 1,70 μέτρα.  Το μεταξόνιο του οχήματος να μην είναι 
μικρότερο από 2,50 μέτρα  

Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων να είναι 40 ltτουλάχιστον. 

Ο χώρος αποσκευών να είναι τουλάχιστον 300 ltμε τα καθίσματα σε όρθια θέση. 

 
Χρωματισμός 

Το χρώµα  θα  είναι  λευκό ή ασημί µε  περιµετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών 
και θα αναγράφεται στις δυο πλευρές «ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ». 

Θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών για το χρώμα. 

 

 
8.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Η παράδοση των οχήματος θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου, εντός 3 μηνών από τη 
σύναψη της σύμβασης.  

Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου τόσο στη χρήση όσο και 
στις ανάγκες συντήρησης του οχήματος. 

 

 
8.4 Λοιπά παρελκόμενα 
Το  όχημα θα πρέπει  να συνοδεύεται  από τα παρακάτω  : 
 Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 
 Ένα (1)  ζεύγος  αντιολισθητικές αλυσίδες. 
 Ένα (1)  ζεύγος  αντιολισθητικές χιονοκουβέρτες. 
 Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος έναν (1) κιλό σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις που  καλύπτει  το  Ευρωπαϊκό  πρότυπο  ΕΝ-3  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  
Τυποποίησης  (CEN). 

 Ένα (1) φαρμακείο εξοπλισμένο. 
 Τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή  και  καλή λειτουργία του  

οχήματος,  για τον κινητήρα και το πλαίσιο, στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή 
σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
 Επιβατικό αυτοκίνητο  

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 85%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπές Ρύπων, Κατανάλωση 
100-120 15 

2 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - 

Διαφορικό-Κιβώτιο 
100-120 10 

3 Σύστημα πέδησης 100-120 15 

4 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 10 

5 Εξοπλισμός Ασφαλείας 100-120 10 
6 Εξωτερικές διαστάσεις 100-120 10 

7 Πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 15 
ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 15%) 

1 Εκπαίδευση  100-120 15 

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

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Επιβατικό αυτοκίνητο  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
Όπωςαναλυτικάορίζονταιστηνσχετικήμελέτητηςδιακή
ρυξης 

ΝΑΙ   

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Όπωςαναλυτικάορίζονταιστηνσχετικήμελέτητηςδιακή
ρυξης 

ΝΑΙ   

4. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές 
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9 Επιβατικό αυτοκίνητο 4Χ4 
 
 
9.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 Το προς προμήθεια όχημα, θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, θα ανήκει στην 
κατηγορία οχημάτων εντός και εκτός δρόμου, με κίνηση στους 4 τροχούς είτε μόνιμη, είτε 
κατ' επιλογή του οδηγού. Θα είναι πέντε (5) θέσεων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, 
θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες επιβίβασης συν πόρτα πορτ μπαγκάζ και θα διαθέτει ενιαίο 
χώρο επιβατών-αποσκευών. Θα έχει τη δυνατότητα άνετης και ασφαλούς κίνησης σε 
ομαλά αλλά και ανώμαλα ή ολισθηρά εδάφη (χιόνι, λάσπη, πάγος κλπ) και γενικά θα 
ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 

• Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λ.π.) θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται 
ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 
• Το προς προμήθεια επιβατηγό όχημα τύπου jeep ή SUV, θα πρέπει να φέρει 
σήμανση CE (επί ποινή αποκλεισμού) περί εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων 
ασφάλειας μηχανών και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και 
Ελληνικούς κανονισμούς. 
• Το όχημα θα πρέπει να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή ρύπων (επί 
ποινή αποκλεισμού). 
• Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου, κατά την παράδοσή τους για το 
σύνολο του οχήματος. 
• Επιθυμητό είναι, ο τύπος του οχήματος να έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από άλλες 
Δημόσιες Υπηρεσίες, και να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
• Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, να αναλάβει να παραδώσει το 
όχημα με την άδεια κυκλοφορίας και, τις πινακίδες.. 

9.2 ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

• Το όχημα θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ' αυτή την κατηγορία των 
οχημάτων. 
• Το αμάξωμα θα είναι από κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
χαλυβδοέλασμα και θα πρέπει να είναι ενισχυμένο στα ευπαθή του σημεία όπως 
πόρτες, θόλοι τροχών, συνδέσεις κλπ. 
• Θα έχει τουλάχιστον 4 αερόσακους για τους επιβάτες και σε όλα τα καθίσματα θα 
υπάρχουν προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής. 
• Σε όλες τις θέσεις θα υπάρχουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, με αυτές του 
οδηγού και του συνοδηγού να είναι ρυθμιζόμενες στο ύψος με προεντατήρες και 
ρυθμιστές έντασης. 

9.3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

• Κινητήρας βενζίνης υπερτροφοδοτούμενος, υδρόψυκτος, ανώτατου 
κυβισμού 1400cc 
• Η ισχύς του κινητήρα να είναι τουλάχιστον 140 PS και το διάγραμμα ροπής 
όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ροπή από 
τις χαμηλές στροφές. 
• Οι εκπομπές ρύπων θα πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και 
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Κοινοτική νομοθεσία (EURO 6). 

• Η μέση κατανάλωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 6.5lt/100km 

9.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους 4 τροχούς, είτε μόνιμα είτε κατ' επιλογή του οδηγού. 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων και μίας 
οπισθοπορείας. 
Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα με πλήρες φορτίο, να 
επιτυγχάνει τις επιταχύνσεις, που είναι απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να 
εξυπηρετήσει. Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μετάδοσης κίνησης τόσο στους δύο, όσο 
και στους τέσσερις τροχούς χωρίς να αποκλείεται η μόνιμη τετρακίνηση. Η αλλαγή 
μετάδοσης να γίνεται από το εσωτερικό του οχήματος σε στάση ή σε κίνηση, σύμφωνα με 
την επιθυμία του οδηγού. 
Σύστημα διεύθυνσης 
Κρεμαγιέρα με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση. Το τιμόνι να είναι στο αριστερό 
μέρος, ρυθμιζόμενο και να διαθέτει σύστημα πολλαπλών λειτουργιών. 
Σύστημα ανάρτησης 
Το σύστημα ανάρτησης να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εξασφαλίζει την άνετη και 
ασφαλή κίνηση του οχήματος τόσο σε ομαλό δρόμο όσο και σε δύσβατα εδάφη. 
Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης να είναι υδραυλικό, εμπρός να γίνεται με αεριζόμενους δίσκους και 
πίσω με αεριζόμενους δίσκους (επιθυμητό) ή ταμπούρα μεγάλου μεγέθους. Επιπλέον να 
υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου, που να εφαρμόζει στους πίσω τροχούς καθώς και 
σύστημα ABS. Να διαθέτει συστήμάτα ESP και EBD.  
Τροχοί - Ελαστικά 
Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή κατάλληλο κράμα αλουμινίου. 
Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) κατασκευής το πολύ ενός (1) εξαμήνου 
πριν από την παράδοση του οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). Επίσης, θα είναι 
Α' κατηγορίας σε βρεγμένο οδόστρωμα και ο κωδικός ταχύτητάς τους θα καλύπτει την 
ανώτατη ταχύτητα του οχήματος. Να υπάρχει εφεδρικός τροχός. 

9.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

• Εσωτερικός φωτισμός 
Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει ένα φωτιστικό για τον οδηγό και το συνοδηγό που να 
ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει μία από τις πόρτες του οχήματος, και 
φωτιστικό οροφής για τους πίσω επιβάτες. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης 
για τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα). 
• Εξωτερικός φωτισμός 
Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. 
Επιπλέον να φέρει εμπρός και πίσω φώτα ομίχλης, φώτα οπισθοπορείας που να 
λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και τρίτο φως πέδησης. 
• Συσσωρευτής 
Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, χικανής χωρητικότητας, τοποθετημένο σε κατάλληλη και 
ασφαλή υποδοχή. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες 
παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος,  
 
9.6 ΑΜΑΞΩΜΑ-ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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• Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου 
και της θερμότητας και ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμό. Το δάπεδο 
να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του τάπητα να υπάρχουν προστατευτικά 
πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις θέσεις, τα οποία να είναι κινητά για να 
πλένονται. 
• Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει. 
• Να φέρει εργοστασιακή συσκευή A/C ή κεντρικό κλιματισμό, με δυνατότητα 
ανακύκλωσης και φίλτρο καμπίνας (επιθυμητό). 
• Να έχει ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με ηλεκτρονικό κεντρικό κλείδωμα 
• Να έχει τηλεχειρισμό και immobilizer και δύο εργοστασιακά κλειδιά. 
• Να έχει εργοστασιακό στερεοφωνικό σύστημα radio-CD/MP3 player 
ικανοποιητικής ισχύος με τα ανάλογα ηχεία. 
• Επιθυμητή η ύπαρξη συναγερμού παραβίασης. 

9.7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ 

• Το μήκος του οχήματος να είναι μεταξύ 3,90 και 4,50 μέτρα. 
• Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων να είναι 50 λίτρα τουλάχιστον. 
• Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος μεγαλύτερη από 0,2 μέτρα. 

9.8 ΧΡΩΜΑ 

Το χρώμα των αυτοκινήτων θα είναι κατά προτίμηση λευκό ή ασημί και θα φέρει 
χαρακτηριστικά με το λογότυπο του Δήμου Θηβαίων στις μπροστά πόρτες (οδηγού-
συνοδηγού) και κίτρινη περιφερειακή λωρίδα πλάτους 10 cm. 

9.9 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω : 
• Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 
• Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες. 
• Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος ένα (1) κιλό σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις που καλύπτει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Τυποποίησης (CEN). 

• Ένα (1) φαρμακείο. 
• Εργαλεία 

• Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται με σειρά τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού, 
συντήρησης και μικροεπισκευών στην Ελληνική γλώσσα 

9.10  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• H Εγγύηση να είναι εργοστασιακή και να αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη 
λειτουργία του οχήματος συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα για τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη. Ομοίως η εγγύηση βαφής και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας να είναι 
εργοστασιακές και διάρκειας τουλάχιστον πέντε (3) και δώδεκα (6) ετών αντίστοιχα. 
• Ο προμηθευτής υποχρεούται στη διάρκεια της εγγύησης να αναλαμβάνει χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του 
οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του 
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης 
βλάβης, μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα να 
αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου.. 
• Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά για 
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τουλάχιστον μία δεκαετία. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε βασικά ανταλλακτικά θα 
ικανοποιούνται άμεσα. 
• Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την οικονομική επιβάρυνση του πρώτου service του 
οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο στη Θήβα ή σε οποιοδήποτε σημείο σε 
ακτίνα 80km το πολύ. 
• Τα έξοδα ταξινόμησης, μεταβίβασης κλπ θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

• Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει κατάσταση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων 
σε όλη τη Χώρα. 
• Η παράδοση του οχήματος θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις 
της Υπηρεσίας 

Χρόνος και τόπος παράδοσης - 'Ελεγχοι παραλαβής - Ευθύνες προμηθευτή 

• Μακροσκοπικός έλεγχος 
Το όχημα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα 
παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία με τους όρους της προσφοράς και της 
αντίστοιχης σύμβασης. 

• Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 3 μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης (θα επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής στα δικαιολογητικά).  

• Η παράδοση του οχήματος θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή σε σημείο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
• Ο ανάδοχος ευθύνεται όπως διαθέτει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το 
συγκεκριμένο μοντέλο. Θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 
ύπαρξης στοκ ανταλλακτικών. Κατά την αξιολόγηση δύναται να γίνει αυτοψία της 
αποθήκης ανταλλακτικών των συμμετεχόντων. 

9.11 Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού 
τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εαν ζητούνται ως επιθυμητά : 
• Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα. 
• Πίνακα των απαραιτήτων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 
• Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το όχημα. 

χρόνος παράδοσης, συντήρησης κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά 
για να μπορούν να αξιολογηθούν. 
Κατάλογο πωλήσεων παρομοίων οχημάτων στην Ελλάδα με το έτος παράδοσης, χρόνο 
παράδοσης και φορέα, καθώς και συνοπτικό κατάλογο στο εξωτερικό υπογεγραμμένο 
από τον οίκο κατασκευής. 
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό CE και ISO από αναγνωρισμένο ινστιτούτο επικυρωμένο 
και μεταφρασμένο επίσημα. 
• Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική 
προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν. 

 
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με 
την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο : 

Α/Α Κατηγορία Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
1 Γενικά στοιχεία (τύπος οχήματος, έτος, είδος κατασκευής)  
2 Κυβισμός  
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3 Μέγιστη ροπή στρέψης κινητήρα (διάγραμμα ισχύος - 
ροπής) 

 

4 Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα  
5 Σχέση συμπίεσης  
6 Στοιχεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  
7 Καύσιμο - τροφοδοσία  
8 Καταναλώσεις καυσίμου ανά ΗΡ και ώρα με κανονικές 

συνθήκες κίνησης και πλήρες φορτίο 
 

9 Χωρητικότητα αποθήκευσης καυσίμου  
10 Αριθμός κυλίνδρων  
11 Κιβώτιο ταχυτήτων  
12 Διαφορικό  
13 Αριθμός βαλβίδων  
14 Τρόπος ψύξης  
15 Ωφέλιμο φορτίο- Μικτό βάρος  
16 Εργοστάσιο κατασκευής (κινητήρα - πλαισίου)  
17 Μέγιστη ισχύς κινητήρα (EEC 1999/99 ή ISO1585) / στροφές  
18 Σύστημα Ανάρτησης εμπρός - πίσω  
19 Εσωτερικές -Εξωτερικές διαστάσεις οχήματος  
20 Μεταξόνιο - ελάχιστη απόσταση από έδαφος  
21 Σύστημα διεύθυνσης - πέδησης  
22 Air Condition/κλιματισμός  
23 Υδραυλικό τιμόνι  
24 Ηλεκτρικές κλειδαριές  
25 Ηλεκτρικά παράθυρα  
26 Ζώνες ασφαλείας  
27 Στροφόμετρο  
28 Ρολόι  
29 ABS, ABD, BA, DC , LSD  
30 Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού, πλευρικοί κλπ  
31 Διαστάσεις τροχών- Αριθμός εφεδρικών/ έτος παραγωγής  
32 Χρόνος Παράδοσης - Εγγύησης παρακολούθησης και 

συντήρησης 
 

33 Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών  
34 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
Επιβατικό αυτοκίνητο 4Χ4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΠΛΑΙΣΙΟ-ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ     
Κινητήρας, ισχύς, ροπή, κατανάλωση, κατάταξη 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 100-120 30,00 

Αμάξωμα, σύστημα πέδησης, σύστημα 
ανάρτησης, σύστημα διεύθυνσης, κιβώτιο 
ταχυτήτων, τροχοί , ελαστικά 

100-120 30,00 

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 10,00 
ΓΕΝΙΚΑ    
Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  100-120 10,00 

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

100-120 10,00 

Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
 
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  
τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Επιβατηκό αυτοκίνητο 4Χ4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 Καμπίνα επιβατών 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης  

ΝΑΙ   

3 Κινητήρας 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5 Ηλεκτρικό σύστημα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6 Αμάξωμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7 Διαστάσεις-βάρη 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8 Χρώμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9 Λοιπά παραελκόμενα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11 Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές 
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10  ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 
10.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Το προς προμήθεια σάρωθρο πεζού χειριστή πρέπει να είναι ηλεκτρικό, αναρροφητικού 
τύπου, καινούργιο, αθόρυβης λειτουργίας.  Να έχει φέρον πλαίσιο από  χάλυβα μηχανικά 
μορφοποιημένο, συγκολλημένο και γαλβανισμένο. Τα εξωτερικά καλύμματά του να είναι 
κατασκευασμένα από πολυεστερικό ελαφρύ υλικό και να φέρει περιμετρικό μαλακό 
προστατευτικό πλαστικό έναντι μικροσυγκρούσεων.  
Πρέπει να είναι κατάλληλο για λειτουργία ακόμα και με ισχυρή βροχόπτωση και να έχει 
δυνατότητα αναρρόφησης απορριμμάτων ακόμα και από νερόλακκους.  
Το σάρωθρο να έχει την δυνατότητα κίνησης και εργασίας για τουλάχιστον 8 ώρες.  
Η πλήρης φόρτιση των συσσωρευτών να επιτυγχάνεται εντός 8 – 12 ωρών, με σύνδεση στο 
κοινό δίκτυο της ΔΕΗ (220V AC, σε κοινό ρευματοδότη τύπου «σούκο»). 
 
10.2 Σύστημα σάρωσης  
Το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει ισχυρό σύστημα σάρωσης αναρροφητικού τύπου με 
κινητήρα τουλάχιστον 1400 watt , συνεχούς ρεύματος τουλάχιστον 36 V. 
Για μέγιστη αναρροφητική ικανότητα, θα πρέπει η πίεση αναρρόφησης να είναι 
τουλάχιστον 40 mbar. 
Για την κατακράτηση της σκόνης θα πρέπει να διαθέτει φίλτρο µε δυνατότητα συγκράτησης 
του 98% των σωματιδίων  μεγαλύτερων από 0,5 µm σύμφωνα μετον κανονισμό ISO 5011, 
με επιφάνεια τουλάχιστον 20 m2. 
Για την συλλογή των απορριμμάτων, το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει σωλήνα 
αναρρόφησης διαμέτρου τουλάχιστον 120 mm με εργονομική λαβή και ρυθμιζόμενη 
υποστήριξη βραχίονα του χειριστή.  
Για την μείωση του βάρους, ώστε να μην γίνεται κουραστικό για τον χειριστή, το άκαμπτο 
τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό και 
συγχρόνως πολύ ελαφρύ υλικό (π.χ. ανθρακονήματα). Το βάρος του δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 1 kg και το μήκος του να είναι τουλάχιστον 1,10 m. 
Το τελικό στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό εύκαμπτο υλικό ώστε να αλλάζει εύκολα σχήμα και να προσαρμόζεται σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια. 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναρρόφησης απορριμμάτων όπως κουτάκια 
αλουμινίου, αποτσίγαρα, πλαστικές φιάλες, φυτικά κατάλοιπα καθώς και περιττώματα 
ζώων.  
Στην περίπτωση αναρρόφησης απορριμμάτων αυξημένου βάρους (π.χ. γεμάτη πλαστική 
φιάλη νερού) θα πρέπει ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να αυξάνει την δύναμη 
αναρρόφησης με εύχρηστο μπουτόν επί της λαβής του σωλήνα αναρρόφησης.  
Προκειμένου η λειτουργία του σαρώθρου να είναι αθόρυβη θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένο με διπλή ηχοαπορροφητική επένδυση (στάθμη θορύβου μικρότερη από 67 





114 
 

dB(A)), ώστε να μην ενοχλεί τους δημότες κατά τη λειτουργία του στις γειτονιές και τις ώρες 
κοινής ησυχίας. 
 
 
 
 
 
10.3  Κάδος απορριμμάτων  
Η συλλογή των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σε κοινό 2-τροχο πλαστικό κάδο 
απορριμμάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 240 λίτρων, ο οποίος να μπορεί να αφαιρείται 
εύκολα και να αντικαθίσταται από άλλο όμοιο κάδο.  
Ο χώρος τοποθέτησης του κάδου να διαθέτει πλαίσιο υποστήριξης κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι.  
 
10.4  Σύστημα μετάδοσης κίνησης  
Για την μετάδοση της κίνησης θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 
τουλάχιστον 1400 watt , συνεχούς ρεύματος τουλάχιστον 36 V, ο οποίος θα παίρνει κίνηση 
από επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές.  
Η κίνηση του σαρώθρου και η επιλογή της εμπροσθοπορείας – οπισθοπορείας θα 
επιτυγχάνεται με απλό χειρισμό από τον βραχίονα έλξης.  
Ο βραχίονας έλξης θα πρέπει να προσαρμόζεται σε δεξιόχειρα ή αριστερόχειρα χρήστη. 
Ο εμπρόσθιος τροχός θα πρέπει να στρίβει με χειρισμό από τον βραχίονα έλξης 
Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη και όχι μικρότερη από 6 km/h. 
Η ταχύτητα οπισθοπορείας θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη και όχι μικρότερη από 3 km/h.  
Κατά την οπισθοπορεία θα πρέπει να ηχεί ηχητικό σήμα.  
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας να  ενεργοποιείται αυτόματα 
ηλεκτρομαγνητικό φρένο. 
Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα αποσύμπλεξης του κινητήρα από τους 
τροχούς. 
Για την ασφαλή στάθμευση του σαρώθρου, ακόμη και σε επικλινείς επιφάνειες, θα πρέπει 
να διαθέτει χειρόφρενο στάθμευσης. 
Ο διακόπτης απενεργοποίησης των ηλεκτρικών θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρο που θα 
κλειδώνει, ώστε το σάρωθρο να μην μπορεί να μετακινηθεί παρά μόνο από τον χρήστη 
(προστασία από κλοπή). 
Οι τροχοί πρέπει να είναι βιομηχανικού τύπου χωρίς αεροθάλαμο, ιδιαίτερα ανθεκτικοί σε 
διάτρηση. Να περιέχουν σφραγιστικό υγρό ώστε να σφραγίζονται αυτόματα μικρές οπές σε 
περίπτωση διάτρησης.  Ο άξονάς τους να εδράζεται σε σφραγισμένους ένσφαιρους τριβείς, 
ώστε να μην απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση. 
Το σάρωθρο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ανάβασης σε πεζοδρόμιο ύψους 
τουλάχιστον 16cm 
Η μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης με πλήρες φορτίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 22%.  
 
10.5 Χειριστήρια  
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Το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένα χειριστήρια,  κομβίο κινδύνου 
STOP (τύπου «μανιτάρι»), ωρόμετρο λειτουργίας και οθόνη υγρών κρυστάλλων για την 
ένδειξη των ωρών εργασίας, της φόρτισης μπαταρίας και διαφόρων μηνυμάτων - 
σφαλμάτων, διακόπτη για τον ψεκασμό του κάδου, διακόπτες για τα φώτα, χειριστήριο 
επιλογής ταχύτητας και ενδεικτικές λυχνίες για τις διάφορες λειτουργίες. 
Επίσης θα πρέπει να απενεργοποιείται αυτόματα η τουρμπίνα αναρρόφησης όταν η 
φόρτιση της μπαταρίας πέσει κάτω από 20% έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
επιστροφής του σαρώθρου στη βάση του.  
 
 
10.6 Διαστάσεις – βάρη  
Προκειμένου το σάρωθρο να είναι ποιο εύχρηστο και να έχει την δυνατότητα κίνησης σε 
στενούς χώρους το βάρος του δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 400 kg και το πλάτος 
του όχι μεγαλύτερο από 790 mm. Μήκος όχι μεγαλύτερο από 2.000 mm και ύψος όχι 
μεγαλύτερο από 1.750 mm. 
 
 
10.7  Εξοπλισμός  
Το σάρωθρο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού εξοπλισμένο με τον παρακάτω εξοπλισμό:  

 Κάδο απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένο και με βραχίονα με δαγκάνα ώστε ο χρήστης να μπορεί να σηκώνει 
ογκώδη αντικείμενα και να τα απορρίπτει στον κάδο. 

 Τροχό υποστήριξης του σωλήνα αναρρόφησης, διαμέτρου 50 mm.  
 Σύστημα ψεκασμού για απόσμηση και απολύμανση  του δοχείου απορριμμάτων 
 Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης του κάδου, με κατάλληλο αισθητήρας θερμότητας 

ή καπνού, για την περίπτωση κινδύνου φωτιάς (π.χ. αναρρόφησης αναμμένου 
τσιγάρου). Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης θα λειτουργεί συνεχώς και δεν θα 
απενεργοποιείται ούτε όταν σβήνει ο γενικός διακόπτης του σαρώθρου. 

 Πυροσβεστήρα 
 Αφαιρούμενο πλέγμα αντι-απόφραξης, τραπεζοειδούς μορφής (όχι επίπεδο) 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι,  ώστε να μηδενίζεται η πιθανότητα 
απόφραξης από πλαστικές σακούλες, πολύ μεγάλα φύλλα δένδρων κ.λ.π. 

 Ντουλαπάκι με κλειδαριά για προσωπικά αντικείμενα όγκου τουλάχιστον 20lt. 
 Προειδοποιητικό πορτοκαλί φάρο. 
 Πλαϊνό ενδεικτικό φωτισμό. 
 Προβολέα εργασίας LED. 
 Αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβραςέτσι ώστε να είναι ορατό και την νύχτα για 

αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 
 Υποδοχές συγκράτησης μιας σκούπας, ενός φαρασιού και μιας πλαστικής σακούλας 

απορριμμάτων. 
 Ενσωματωμένο ερμητικά κλειστό (IP66) φορτιστή μπαταριών.  
 Μπαταρίες τύπου gel ή τύπου μόλυβδου με υγρό (leadacid).  
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 Optional: Σε περίπτωση μπαταριών με υγρό, το σάρωθρο να παραδοθεί με σετ 
πλήρωσης των μπαταριών που θα αποτελείται από δοχείο υγρού, ηλεκτρική αντλία 
και τις απαραίτητες σωληνώσεις. 
 
 

10.8  Optional Εξοπλισμός – Παρελκόμενα 
Το σάρωθρο πρέπει να έχει δυνατότητα να δέχεται τα ακόλουθα παρελκόμενα: 

 Πεπλατυσμένο σωλήνα μικρού πλάτους (μέχρι 2,5 cm), εύκολα προσαρμοζόμενο 
στο άκρο του κυρίως σωλήνα αναρρόφησης, προκειμένου να καθαρίζονται σχάρες 
αποχέτευσης ομβρίων, κλπ άλλα στενά σημεία. 

 Χορτοκοπτικό εξάρτημα, εύκολα προσαρμοζόμενο στο άκρο του κυρίως σωλήνα 
αναρρόφησης, προκειμένου να καθαρίζονται τα χόρτα από τους αρμούς και τις 
ακμές των πλακόστρωτων επιφανειών. 

 Οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο επιθυμεί να προτείνει ο προμηθευτής. 
Τα παραπάνω παρελκόμενα δεν θα περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς του βασικού 
μηχανήματος. Στην οικονομική προσφορά του ο προσφέρον θα αναγράφει την τιμή 
μονάδας για κάθε παρελκόμενο και ο Δήμος θα αποφασίσει αν θα τα συμπεριλάβει στην 
αρχική προμήθεια ή όχι. 
 

 
 

10.9  Χρωματισμός  
Εξωτερικά το σάρωθρο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα επιλογής του Δήμου .  
Η βαφή θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που 
καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου.  
Από το Δήμο θα οριστούν οι επιγραφές τις οποίες έκαστο σάρωθρο πρέπει να φέρει και τις 
οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη 
αισθητικά εμφάνιση του σαρώθρου και η ποιότητα της βαφής του.  
 
10.10 Τεχνική υποστήριξη , εμπειρία & ειδίκευση  
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την τεχνική προσφορά οφείλει 
να καταθέσει:  
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών για το πλήρες σάρωθρο 
(η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε 
κακό χειρισμό) .  
Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας των μεταλλικών μερών του 
πλαισίου και υπερκατασκευής τουλάχιστον 3 ετών.  
Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  
Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο 
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(2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εξοπλισμού (από ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου) και στην 
τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, ή 
ισοδύναμο ή νεώτερο αυτού του προσφέροντα και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί 
το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
Πιστοποιητικό , περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 , ή ισοδύναμο ή νεώτερο που 
να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του προσφέροντα και στην τεχνική 
προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή από το οποίο θα διαφαίνονται όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά.  
 
10.11 Δείγμα  
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός 10 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επιδείξουν 
δείγμα του προσφερόμενου αναρροφητικού σαρώθρου, στις εγκαταστάσεις της 
αναθέτουσας αρχής .  
 
10.12 Εκπαίδευση προσωπικού  
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των εργατών , 
χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό κάθε αναρροφητικού σαρώθρου και την 
συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα 
κ.λπ.).  
 
10.13 Παράδοση  
Η παράδοση – παραλαβή των σαρώθρων, θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Θηβαίων, 
από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής (άρθρο 208 του Ν.4412/2016) με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή.  
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης των υπό προμήθεια αναρροφητικών σαρώθρων 
πεζού χειριστή, ορίζεται έως 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗΣ 
Σάρωθρο πεζού χειριστή 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 ΠΛΑΙΣΙΟ     
1 Ηλεκτροκινητήρας, ισχύς, επιδόσεις 100-120 15,00 

2 Χωρητικότητα μπαταριών - αυτονομία 100-120 
15,00 

3 Σύστημα σάρωσης 100-120 
10,00 

4 Διαστάσεις βουρτσών                   100-120 10,00 
5 Παροχή αέρα αναρρόφησης 100-120 10,00 
6 Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων 100-120 15,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    
11 Χρόνος & τόπος παράδοσης 100-120 5,00 

12 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
Εκπαίδευση 100-120 10,00 

13 

Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν SΕRVICE  
εντός εγγύησης, χρονική κάλυψη σε 
ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση 
μέσω κινητών συνεργείων, χρόνος 
μετάβασης στον τόπο εργασίας για την 
αποκατάσταση ζημιών  

100-120 10,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) 
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (O.Π.) προς τη Συνολική βαθμολογία (U) της 
προσφοράς, ήτοι:  

λ= Ο.Π/U 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Σάρωθρο πεζού χειριστή 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Γενικά στοιχεία 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

2. 
Σύστημα σάρωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

3. 
Κάδος απορριμμάτων 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

4. 
Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

5. 
Χειριστήρια 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

6. 
Διαστάσεις-βάρη 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

7. 
Εξοπλισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

8. 
Παρελκόμενα 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

9. 
Χρωματισμός 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

10. 
Τεχνική υποστήριξη 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

11. 
Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

12. 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

13. 
Παράδοση 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί 
ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση 
αναλυτικές και επεξηγηματικές 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θήβα 26/06/2020  Θήβα 26/06/2020 
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ  ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός  Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 826.460,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

  
  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Κωδικός CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

1 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας  12m3 34144512-0 1 124.000,00 124.000,00 

2 Απορροφητικό σάρωθρο  34144431-8 1 180.000,00 180.000,00 
3 Ηλεκτρικό Σάρωθρο 34921100-0 1 6.400,00 6.400,00 
4 Αυτοκινούμενο Πλυστικό όχημα 34144000-8 1 36.300,00 36.300,00 

5 Φορτηγό 3.5τν με ανατρεπόμενη 
καρότσα 34134000-5 2 36.500,00 73.000,00 

6 Διαξονικό φορτηγό με γερανό 34142000-4 1 116.000,00 116.000,00 
7 Ημιφορτηγό 4Χ4  34136000-9 2 23.500,00 47.000,00 
8 Επιβατικό αυτοκίνητο  34110000-1 2 15.000,00 30.000,00 
9 Επιβατικό 4Χ4 34113100-3 1 17.800,00 17.800,00 

10 Σάρωθρο πεζού χειριστή 34921100-0 2 18.000,00 36.000,00 

    Σύνολο 666.500,00 

    ΦΠΑ 24% 159.960,00 

    Γενικό Σύνολο 826.460,00 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θήβα 26/06/2020  Θήβα 26/06/2020 

   
 

 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ  ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός  Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Κωδικός 

CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

1 
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 
χωρητικότητας  12m3 

34144512-0 1 
  

2 
Απορροφητικό σάρωθρο  34144431-8 1 

  

3 
Ηλεκτρικό Σάρωθρο 34921100-0 1 

  

4 
Αυτοκινούμενο Πλυστικό όχημα 34144000-8 1 

  

5 
Φορτηγό 3.5τν με ανατρεπόμενη καρότσα 34134000-5 2 

  

6 
Διαξονικό φορτηγό με γερανό 34142000-4 1 

  

7 
Ημιφορτηγό 4Χ4  34136000-9 2 

  

8 
Επιβατικό αυτοκίνητο  34110000-1 2 

  

9 
Επιβατικό 4Χ4 34113100-3 1 

  

10 
Σάρωθρο πεζού χειριστή 34921100-0 2 

  

Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό 
Σύνολο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό  ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €)υπέρ 

του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με Α. Φ. Μ. …….. για τη 

συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την ………… για την «», σύμφωνα με τη με αριθμό ..../..../2020 προκήρυξη του 

Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

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

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.  

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

τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................... 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, του ποσού των …. (ολογράφως το ποσό) … ευρώ (αριθμητικώς το ποσό … €)υπέρ 

τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με Α. 

Φ. Μ. ………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό ………. 

συνολικής αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια  «προμήθεια…………. », σύμφωνα τη 

με αριθμό ..../..../2020 προκήρυξη του Δημάρχου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

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

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.  

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

τέλος χαρτοσήμου.  





 

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

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσα

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 

 

Προμήθειας
επαναχρησιμοποίηση

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη 
και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαι
την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης 1670/20

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 2020/S 175

URL της ΕΕ 

Εθνική επίσημη εφημερίδα 20-436532

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Χώρα: 

Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

Τίτλος: 

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

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)Προς συμπλήρωση και

επαναχρησιμοποίηση του ΕΕΕΠ 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1670/20 

2020/S 175-422124 

436532-001 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

ς, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

Έγγραφο 
και 

διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
τούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 

συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Σύντομη περιγραφή: 

Προμήθεια (14) οχημάτων: ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσας ,ένα (1) απορροφητικό σάρωθρο, ένα (1) 
ηλεκτρικό σάρωθρο ένα (1) αυτοκινούμενο πλυστικό όχημα, δύο (2) φορτηγά 3,5 τν με ανατρεπόμενη καρότσα 
ένα (1) διαξονικό φορτηγό με γερανό, δύο (2) ημιφορτηγά 4χ4 ,δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα, ένα (1) επιβατικό 
4χ4 & δύο (2) σάρωθρα πεζού χειριστή 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
(εάν υπάρχει): 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

--- 

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

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

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

Ναι Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

Ναι Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι 
με αναπηρία ή μειονεξία 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Ναι Όχι      
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 Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Ναι Όχι 

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 
Ναι Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Ναι Όχι 

 Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά: 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1  

 Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 
Επώνυμο 

Ημερομηνία γέννησης 

Τόπος γέννησης 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 
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Πόλη: 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

Ναι Όχι 

 Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές 
οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε 
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V 
για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

 (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 
Ναι Όχι 

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

 Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008, σ. 42). 
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Η απάντησή σας Ναι Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη 
με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
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--- 

Ενεχόμενο ποσό 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; Ναι Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα 
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; Ναι Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως 
αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται 
για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 
18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για 
τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες 
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 
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Κωδικός 

Εκδότης 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη 
οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα 
αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

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

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
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β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
σύναψης της σύμβασης; 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης 
της σύμβασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα  
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με 
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 
XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια  
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής 
προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Ποσό 

--- 

Ημερομηνία έναρξης 

Ημερομηνία λήξης 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

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

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

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

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 
ΕΕ; Ναι Όχι 
URL 

Κωδικός 

Εκδότης 

Λήξη 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
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Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη 
συγκατάθεση πρόσβασης ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 
δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή 
τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας 
για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 

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

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 

  

  

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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