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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

O Διμαρχοσ Φιλιατϊν   

Ζχοντασ υπόψθ :  

1. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα 
αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4555 Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι» 

3. Τθν αρικ. 2/2019 εγκεκριμζνθ μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ Διμου Φιλιατϊν . 

4. Το αρικ. πρωτ. 7360/25-09-2019 πρωτογενζσ αίτθμα  (19REQ005609032) 

5. Τθν με αρικ. Ρρωτ,.: 7372/25-09-2019 Απόφαςθ του Δθμάρχου περί ζγκριςθσ του πρωτογενοφσ 
αιτιματοσ και ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του ςυνολικοφ απαιτοφμενου  ποςοφ για τθ  διενζργεια  του 
ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.(19REQ005615581) 

6. Τθν αρικ. 126/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και κακοριςμοφ των όρων του διαγωνιςμοφ κακϊσ και ςυγκρότθςθσ επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΕΙ 

Ανοιχτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό για τθν προμικεια με τίτλο: «Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου & 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Φιλιατϊν», ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 200.000,00 €, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, και  

Καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ. 
 

 

Προμικεια μθχανθμάτων ζργου & 
ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Φιλιατϊν 

Προχπολογιςμόσ: 200.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 

Αρικ. Μελζτθσ : 2/2019 
Αρικ. Πρωτ: 10148/16-12-2019 

CPV:  
16700000-2, 16310000-1, 43313100-1, 43200000 

A/A υςτιματοσ για το τμιμα Α: 82296 
A/A υςτιματοσ για το τμιμα Δ:82579 

A/A υςτιματοσ για το τμιμα Β-Γ:82589 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Διμοσ Φιλιατϊν 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ελ. Βενιηζλου 8 

Ρόλθ Φιλιάτεσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 46300 

Χϊρα1 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL542 

Τθλζφωνο 26643 60181 

Φαξ 26640 22989 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@filiates.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Σωτιριοσ Χριςτου   τθλ: 2664 360181 

φαξ:26640 22989, e-mail: info@filiates.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.filiates.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι5 Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) Αϋ Βακμοφ (μθ κεντρικι ανακζτουςα 
αρχι) και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ υποτομζασ ΟΤΑ6 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 8  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.9 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου: info@filiates.gr 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

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

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

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

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

6
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

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

7
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

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

8
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

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




 

Σελίδα 4 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr και  τθν ιςτοςελίδα του Διμου Φιλιατϊν www. 
filiates.gr 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, κατόπιν κανονικισ 
προκεςμίασ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ (ελάχιςτθ προκεςμία 15 θμερϊν από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ 
τθσ προκιρυξθσ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων). 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ αφορά τθν προμικεια 
μθχανθμάτων ζργου & και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ. Ειδικότερα θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από ΡΔΕ 
( Υπουργείο Εςωτερικϊν Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ) κατά 200.000,00 €. Το ςυνολικό ποςό τθσ 
δαπάνθσ ζχει εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό του 2019 με ΚΑ: 64-7131.001 με τίτλο : « Ρρομικεια 
μθχανθμάτων ζργου και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ ςτο Διμο Φιλιατϊν» (ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ) – (Απόφαςθ 
ΤΠ.Ε.50284/20.9.2019 ΑΔΑ: ΨΡ5Σ465ΧΘ7-25Ε). 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνκήζεηα 

ελφο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, ελφο θαηαζηξνθέα θαη ελφο καραηξηνχ εθρηνληζκνχ ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη κε 

αζθάιεηα κε ηνλ γεσξγηθφ ειθπζηήξα θαη ελφο θνξησηή-εθζθαθέα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 
Φηιηαηψλ. 

  Ρα ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ρα κεραλήκαηα έξγνπ ζα παξαδνζνχλ πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλα θαη 

έηνηκα γηα ιεηηνπξγία. Ν ζπλνδεπηηθφο ή άιινπ ηχπνπ εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεί επίζεο εγθαηεζηεκέλνο θαη 

πιήξσο ιεηηνπξγηθφο. 

Όια ηα κεραλήκαηα έξγνπ ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, πηζηνπνίεζε αλεμάξηεηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ πξνβιέπεηαη θαζψο 

θαη ην ΘΡΔΝ ζε ηζρχ γηα φζα κεραλήκαηα πξνβιέπεηαη λα ην δηαζέηνπλ. 

Ζ αγνξά λέσλ κεραλεκάησλ έξγνπ φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 (εηδηθφηεξα παξάγξαθνο ζη) ηεο ΘΑ 

21867/12.10.2016 «φξνη πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο εγθξίζεσλ ηχπνπ θαη αδεηψλ θπθινθνξίαο πνπ 

αθνξνχλ ηα Κεραλήκαηα Έξγνπ (Κ.Δ.) θαη ηα νρήκαηα εηδηθήο θαηεγνξίαο» (Β‟ 3276). 

Γηα ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε „έθδνζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ρξήζεο ησλ νρεκάησλ κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ζηε ρξήζε 

ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζνχλ νη απαξαίηεηεο άδεηεο ηα νρήκαηα δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΑΛΝΗΣΡΝ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ κε θιεηζηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16 θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: 

 απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ β & γ  θαη  

 απνθιεηζηηθά βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο  πνηφηεηαο - ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ησλ ηκεκάησλ α 

& δ   
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 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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  Ν ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 200.000,00 € κε ΦΞΑ 

24%, ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ ΘΑ 64-7131.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2019 θαη 

πξνέξρεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ.   

   Ζ ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) ηκήκαηα σο εμήο: 

A/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(ΔΤΡΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ΔΤΡΩ) 

Αξ. ζπζηήκαηνο ζην ΔΗΓΗ: 

 ΣΜΗΜΑ Α:        

1 Γεσξγηθφο ειθπζηήξαο (ηξαθηέξ) ηεκ 1 48.387,10 48.387,10 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 48.387,10 

   ΦΞΑ 24% 11.612,90 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Α 60.000,00 

Αξ. ζπζηήκαηνο ζην ΔΗΓΗ: 

 ΣΜΗΜΑ Β:        

2 Θαηαζηξνθέαο  ηεκ 1 16.129,03   16.129,03   

   ΑΘΡΟΙΜΑ 16.129,03   

   ΦΞΑ 24% 3.870,97 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Β 20.000,00 

Αξ. ζπζηήκαηνο ζην ΔΗΓΗ: 

 ΣΜΗΜΑ Γ:        

3 Καραίξη εθρηνληζκνχ ηεκ 1 4.032,26 4.032,26 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 4.032,26 

   ΦΞΑ 24% 967,74 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ 5.000,00 

Αξ. ζπζηήκαηνο ζην ΔΗΓΗ:  

 ΣΜΗΜΑ Γ:     

4 Δθζθαθέαο-θνξησηήο ηεκ 1 92.741,94 92.741,94 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 92.741,94 

   ΦΞΑ 24% 22.258,06 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ 115.000,00 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΙΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 200.000,00 
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  Όια ηα κεραλήκαηα θαη ν ζπλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ εηδηθή πηλαθίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα.  

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ δαπάνθ τθσ εν λόγω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 161.290,33 € πλζον ΦΡΑ 
24%, ιτοι ςυνολικοφ ποςοφ 200.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι και περιςςότερα τμιματα. 
 
Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από το Τμιμα Ρρομθκειϊν του Διμου Φιλιατϊν:      
*Διακιρυξθ αρικ. πρωτ. 10148/2019] 
 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ11: 

 του ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεφχοσ A’), "υκμίςεισ του Υπουργείου Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ." 

 του ν.4623/19 «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, διατάξεισ για τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ, 
ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα» 

 του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία 
τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό 
απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.06.2016). 
Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ 
διατάξεισ», με τον οποίο τροποποιοφνται διατάξεισ του ν. 4412/2016, 

 του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133 Αϋ19.07.2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ-Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ (Ρρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι)», 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το ν.4488/2017 και το 
ν. 4497/2017 και ιςχφει.  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
(παρ. Η) 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,12 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

                                                           
11

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

12
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/4605-19/




 

Σελίδα 7 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002 οργάνωςθ τθσ αγοράσ πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ 
όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/2005), 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ.  39/2017 (Αϋ64/4.5.2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν(ΑΕΡΡ), 

 του π.δ.  57/2017 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Αϋ), Οργανιςμόσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν(ΑΕΡΡ), 

 του π.δ.  58/2017 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Αϋ), Ειδικόσ Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν(ΑΕΡΡ), 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ (άρκρο 4 και 13), με τθν οποία τροποποιοφνται τα κατϊτατα όρια 
δθμοςίων ςυμβάςεων από 01.01.2018. 

 τθσ αρικ.03/11543/26.03.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εςωτερικϊν περί ανάδειξθσ 
προμθκευτϊν –χορθγθτϊν προμθκειϊν των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ 
προςϊπων, των Ρεριφερειϊν, των Ιδρυμάτων και των νομικϊν τουσ προςϊπων, κακϊσ και των 
ςυνδζςμων ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ.  

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 
» 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν13 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τθσ αρικ 126/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, για ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  
κατάρτιςθ των όρων του διαγωνιςμοφ κακϊσ και ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

                                                           
13

 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 
άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ 
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379, 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ 
και θ  καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 8θ  Ιανουαρίου 2020 και ϊρα 21:00  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 

Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν είναι θ  14θ Ιανουαρίου 2020, θμζρα  Σρίτθ και ϊρα 13:00 
(τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν). 

1.6 Γεκνζηόηεηα  

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 14 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 15.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.16:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτθμικό Αρικμό :  

A/A υςτιματοσ για το τμιμα Α:82296 
A/A υςτιματοσ για το τμιμα Δ:82579 
A/A υςτιματοσ για το τμιμα Β-Γ:82589 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 17 18 19, ςφμφωνα 
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016  και ςυγκεκριμζνα ςε: 

- Μία (1) θμεριςια εφθμερίδα του ν. Θεςπρωτίασ    

- Δφο (2) εβδομαδιαίεσ  εφθμερίδα του ν. Θεςπρωτίασ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.filiates.gr 20.  

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
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 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

15
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654. 

16
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

17
 Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, 
πρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   

18
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

19
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
20

 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.filiates.gr/
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Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 παρ.3 & 4  του 
ν. 2548/2007, του άρκρου 77 παρ.5 του ν. 4270/2014 και 46 του ν. 3801/2009, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 
377 παρ.1 περ.  35 & 379 παρ.12 ν. 4412/2016, βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ21  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
21

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 10 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ22  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα23 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 

- ΡΑΑΤΘΜΑ Ι- Αρικ. 2/2019 Μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ   

- ΡΑΑΤΘΜΑ II- Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+24 

- ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ - Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ25. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο  δζκα θμζρεσ (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό 
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο26. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

                                                           
22

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

23
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
24

 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
25

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

26
 Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρκρο 14) 

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




 

Σελίδα 11 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν27. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.28 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).29 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα *πχ αγγλικι+, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα30. 

2.1.5 Δγγπήζεηο31 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

                                                           
27

 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
28

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
29

 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
30

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

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.32 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι33 για τθν υποβολι προςφοράσ34.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων.35   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο36 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ37, που 

                                                           
32

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

33
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

34
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

35
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

36
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 
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ανζρχεται ςτο  1% 38 (1% επί τθσ προχπολογιςκιςασ δαπάνθ προ ΦΡΑ τθσ ζκαςτθσ ομάδασ για τθν οποία 
υποβάλλεται προςφορά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι για διάςτθμα επτά (7) μθνϊν,  άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ39  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ40 :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα.  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

                                                                                                                                                                                                 
37

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

38
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 ν. 4412/2016).   
39

 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017. 
40

 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ41.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 

φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 

επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ42: 

                                                           
41

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

42 
 Θ ιςχφσ του ανωτζρω λόγου αποκλειςμοφ ξεκινά  από 13.11.2017 *δφο (2) μινεσ μετά τθ δθμοςίευςθ Β.4488/2017 

(13.09.2017)+ και δεν καταλαμβάνει διαδικαςίεσ που ζχουν ιδθ ξεκινιςει, κατά τθν ζννοια των άρκρων 61, 120, 290 και 330 
του ν. 4412/2016. (άρκρο 39 παρ. 5 του Ν.4488/2017). 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-61-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-290-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-330-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-330-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-330-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-39-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/
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α) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 

ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 

β) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 

  

Οι υπό α και β κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο43  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ44  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα45  

 Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

                                                           
43

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
44

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
45

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα46  

α) να διακζτουν άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων ι άδεια λιανικισ εμπορίασ πωλθτι 
πετρελαίου κζρμανςθσ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο47  

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ48. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016). 

Το Σ.Ε.Τ.Δ. που αφορά ςτθν παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ ζχει διαμορφωκεί από το Διμο Φιλιατϊν 
ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ και αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα  ΙΙ τθσ παροφςασ και διατίκεται ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι .doc  ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.filiates.gr. 
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 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

47
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

48
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 

οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

http://www.filiates.gr/
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Το ΤΕΥΔ49  ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και τισ διατάξεισ του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθ διάταξθ τθσ παρ. 13 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017.  

Διευκρινιςεισ: 

- Πταν ο υποψιφιοσ είναι εταιρεία,  ο   υπογράφων   το Τ.Ε.Υ.Δ., κα υπογράφει  οπωςδιποτε κάτω 
από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ & μονογραφι).  

- Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά ςτον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, ο οποίοσ υπογράφει 
για το ςφνολο των  φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ 
εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα , νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ 
ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ.  

- Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα50 (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο)  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201651.  

Σφμφωνα με το αρικ.πρωτ. 2210/19.04.2019 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ςχετικά με το χρόνο ζκδοςθσ και 
ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο (δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ), ιςχφουν τα κάτωκι: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 1 του άρκρου 73 (απόςπαςμα  ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου, πιςτοποιθτικό από τθ Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, λοιπά πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ),  γίνονται αποδεκτά εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τρείσ μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ.  

β)  τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 2 του άρκρου 73 ( ιτοι αςφαλιςτικι και φορολογικι 
ενθμερότθτα) , εφόςον είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ.  

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 2 του άρκρου 75, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ 
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 
υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ και  

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ 
τουσ.  
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 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

50
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

51
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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(Διευκρινίηεται  ότι οι οικονομικοί φορείσ κα κλθκοφν να προςκομίςουν φορολογικι και αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα με τα οποία κα αποδεικνφεται θ ενθμερότθτά τουσ  και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ προςφοράσ τουσ).  

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)52. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.453. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν54. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά55: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
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 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
53

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

54
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

55
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, (που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ)  

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2   πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ 
- μζλουσ ι χϊρασ (φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τουσ) και επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ.    

 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2  

 

γ) Για τθν επαρκι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτο  άρκρο 2.2.3.3, απαιτείται  πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 

Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. (άρκρο 80 

παρ.2 Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ.Α2 του άρκρου 39 του Ν.4488/2017). 

  

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ 

διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά  με τθν ζκδοςθ 

του πιςτοποιθτικοφ.   
 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.56 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

                                                           
56

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-39-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/
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Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ ωσ άνω απαίτθςθσ, γίνονται 
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί  ζωσ τριάντα (30) θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.   

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,  
το οποίο  πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του57.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ58 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

                                                           
57

       Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

58
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.59 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο60  

Κριτιριο ανάκεςθσ61 τθσ Σφμβαςθσ62 είναι: 

 απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ β & γ  θαη  

 απνθιεηζηηθά βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο  πνηφηεηαο - ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ησλ ηκεκάησλ α 

& δ   

  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ63. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 64 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
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 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

60
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
61

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

62
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
63

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
64

 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 
και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
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Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 65 
 

 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ66. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα67, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Εναλλακτικά  οι οικονομικοί φορείσ  επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία (οικονομικι προςφορά) ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ.  

                                                           
65

  Ρρβλ άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
66

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
67

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
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2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ68 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ69. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν70: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/201671, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα...), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

                                                           
68

    Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/201968 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται 
ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι 
περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ 
υποβολισ τουσ   

69 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

70
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

71
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με τθν αρικ. 2/2019 Μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Φιλιατϊν. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω μελζτθ.72 73.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν74. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα III τθσ διακιρυξθσ:  

 απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ β & γ  θαη  

 απνθιεηζηηθά βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο  πνηφηεηαο - ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ησλ ηκεκάησλ α 

& δ   

 

Θ τιμι του προσ προμικεια μθχανιματα δίνεται ςε ευρϊ ανά τμιμα. 75 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ76) ςε μορφι pdf.+ 

 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων 
ειδϊν, βάςει των τιμϊν του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ . 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι 
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με δφο (2) δεκαδικά ψθφία 
(αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τισ ωσ άνω 
τιμζσ του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ.    

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ77. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  

                                                           
72

 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
73

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

74
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 

75
 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  

ανκρωποϊρεσ κ.α. 
76

 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 
77

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι78 ςτθν αρικ. 11/2019 μελζτθ τθσ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ79   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι80. 

 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ81 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,82  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

                                                           
78

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
79

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
80

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
81

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
82

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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γ)  για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 





 

Σελίδα 27 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ83 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ των  (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
και «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 14θ Ιανουαρίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:00, ιτοι  τθν  
τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν  (άρκρο 43 παρ. 10 του ν. 
4605/2019) 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου84. 

β) Ακολοφκωσ το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των φακζλων 
δικαιολογθτικϊν, τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ όλων των διαγωνιηόμενων για όλα τα ςτάδια. 

γ) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
όλων των προςφερόντων. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται 
ςχετικό πρακτικό, ςτο οποίο καταγράφεται αναλυτικά τυχόν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

δ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν όλων των προςφερόντων και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ 
άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι85 προσ ζγκριςθ και 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρκρο 16) 

84
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
85

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016¨ 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ86.   

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων87 («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ88 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν 89 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).  

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν 90. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

                                                           
86

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
87

 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

88
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 

89
 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 

του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ 
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ 
του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 

90
      Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
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θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ91. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 92 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά93 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του94.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω95,  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  

Ροςοςτό 10% 96 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 10%97 ςτθν περίπτωςθ 
μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω 
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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     Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
92

     Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 

93
    Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 

94
 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 

95
    Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

96
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 

περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016) 

97
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016) 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά98, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 
  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 99. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ100 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 101.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98

    Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε  από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
99

  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.  
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

100
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

101
      Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ102 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ103. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά104 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν105 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.106  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

                                                           
102

  Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
103

  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
104

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

105
   Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
106

  Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ107 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ108 

 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ109. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου110. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρως θσ. 
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ111. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά112. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

 

                                                           
107

  Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

 
108

  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
109

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

110  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έωσ 3 του ν. 4412/2016. 
111

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
 
112

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 113 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά   μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ 
άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.114. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 115 116 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο117  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
115

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
116

 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

117
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Θ  πλθρωμι  του  αναδόχου  κα  γίνεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ  και  προχποκζτει,  εκτόσ  από  
τθν  ζκδοςθ  των νόμιμων  παραςτατικϊν  εκ  μζρουσ  του  και  τθν  τιρθςθ  των  λοιπϊν  υποχρεϊςεων  
του  που προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ. 

Μετά τθν παραλαβι των ειδϊν, ο ανάδοχοσ εκδίδει ςχετικό τιμολόγιο πϊλθςθσ. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των 
ειδϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται με εξόφλθςθ του ποςοφ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν και 
εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και 
καταλλθλότθτα τουσ. 

Μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του προμθκευτι, τθν 
προςκόμιςθ  των  νόμιμων  δικαιολογθτικϊν  και  τθν  ολοκλιρωςθ  κάκε  νόμιμου  ελζγχου  από  τθν 
Υπθρεςία του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ο Διμοσ υποχρεοφται να εξοφλεί τον προμθκευτι εντόσ 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 παρ.Ηϋ (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ τωνκακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) υποπαράγραφοσ Η.5 (Συναλλαγζσ μεταξφ των  επιχειριςεων  και  
Δθμοςίων  Αρχϊν-  Άρκρο  4  Οδθγίασ  2011/7)  του  Ν.4152/2013  (ΦΕΚ Α’107). 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ118  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο119 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 





5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ120   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4  Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ  

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016121.  

Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) εργάςιμεσ θμζρεσ. Ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτο ανωτζρω χρονικό όριο και με τον τρόπο που 
ορίηει θ ςφμβαςθ.  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016.:  

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/16 (Αϋ147),  

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί τα είδθ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ.  

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ 
νωρίτερα. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1.  

Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ: εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν για όλα τα προςφερόμενα ιδθ των τμθμάτων α, 
β, γ και δ. 

6.3  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.3.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
6.3.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
6.3.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).122 

O ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

 

ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑ 

                                                           
122

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ  

 

  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 

 

   Αξηζκ. Κειέηεο : 2/2019 

 

 

ΦΝΟΔΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 

 

 

ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ & ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ : 200.000,00 € κε ΦΞΑ 24% 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

- Ρερληθή Έθζεζε 

- Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 

- Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

- Γεληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ  

- Έληππν πξνζθνξάο  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 

 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ & 

ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 

Ξξνυπνινγηζκνχ: 200.000,00 επξψ 

Σξεκαηνδφηεζε: ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

  Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνκήζεηα 

ελφο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, ελφο θαηαζηξνθέα θαη ελφο καραηξηνχ εθρηνληζκνχ ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη κε 

αζθάιεηα κε ηνλ γεσξγηθφ ειθπζηήξα θαη ελφο θνξησηή-εθζθαθέα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Φηιηαηψλ. 

  Ρα ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΑΛΝΗΣΡΝ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ κε θιεηζηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16 θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: 

 απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ β & γ  θαη  

 απνθιεηζηηθά βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο  πνηφηεηαο - ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ησλ ηκεκάησλ α 

& δ   

  Ν ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 200.000,00 € κε ΦΞΑ 

24%, ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ ΘΑ 64-7131.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2019 θαη 

πξνέξρεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ.   

   Ζ ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξα (4) ηκήκαηα σο εμήο: 

Α/Α 

Ρ

Κ

Ζ

Κ

Α

Ρ

Ν

Π 

ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΗΠΚΝΠ 

ΚΔ 

ΦΞΑ 

CPV 

A 
Γεσξγηθόο ειθπζηήξαο 

(ηξαθηέξ) 
60.000,00 € 16700000-2 

B Θαηαζηξνθέαο 20.000,00 € 16310000-1 

Γ Καραίξη εθρηνληζκνχ 5.000,00 € 43313100-1 

Γ Δθζθαθέαο-θνξησηήο 115.000,00 € 43200000-5 
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  Όια ηα κεραλήκαηα θαη ν ζπλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ εηδηθή πηλαθίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

Πσηήξηνο Σξήζηνπ  

Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο Ρ.Δ. 

 Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

H Ξξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 

Ξεξηβάιινληνο & Ξνιενδνκίαο 

 

 

 

Όιγα Γεκεξηδή 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 

 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ & 

ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 

Ξξνυπνινγηζκνχ: 200.000,00 επξψ 

Σξεκαηνδφηεζε: ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

   

A/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(ΔΤΡΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ΔΤΡΩ) 

 ΣΜΗΜΑ Α:        

1 Γεσξγηθφο ειθπζηήξαο (ηξαθηέξ) ηεκ 1 48.387,10 48.387,10 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 48.387,10 

   ΦΞΑ 24% 11.612,90 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Α 60.000,00 

 

 

 

 ΣΜΗΜΑ Β:        

2 Θαηαζηξνθέαο  ηεκ 1 16.129,03   16.129,03   

   ΑΘΡΟΙΜΑ 16.129,03   

   ΦΞΑ 24% 3.870,97 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Β 20.000,00 

 

 

 

 ΣΜΗΜΑ Γ:        

3 Καραίξη εθρηνληζκνχ ηεκ 1 4.032,26 4.032,26 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 4.032,26 

   ΦΞΑ 24% 967,74 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ 5.000,00 
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 ΣΜΗΜΑ Γ:     

4 Δθζθαθέαο-θνξησηήο ηεκ 1 92.741,94 92.741,94 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 92.741,94 

   ΦΞΑ 24% 22.258,06 

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ 115.000,00 

    

    

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΙΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 200.000,00 

   

   

Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 Πσηήξηνο Σξήζηνπ  

 Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο Ρ.Δ. 

 Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

H Ξξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 
Ξεξηβάιινληνο & Ξνιενδνκίαο 

 

 

 

Όιγα Γεκεξηδή 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 

 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ & 

ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 

Ξξνυπνινγηζκνχ: 200.000,00 επξψ 

Σξεκαηνδφηεζε: ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ 

 

   

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

Σκήκα Α: Γεσξγηθόο ειθπζηήξαο (ηξαθηέξ) 

 

Α.1 Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

  Ζ παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο απνιχησο θαηλνχξγηνπ, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο,  γλσζηνχ θαη 

εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ηχπσλ  ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη κεηαμχ 
ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γεσξγηθνχ ειθπζηήξα (ηξαθηέξ).  

 Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ θαη  λα θαιχςεη  ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ. 

  Ρα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε 

ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 

  Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ 5%.  

 

 

Α.2 Σν πξνζθεξόκελν κεράλεκα (Γεσξγηθόο Διθπζηήξαο) ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

Α.2.1 Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά 

Ρν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνύξγην, πξψηεο ρξήζεο, έηνπο θαηαζθεπήο κεηά ην 

2017 ραξαθηεξηζηηθά επί  πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Νη δηαζηάζεηο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, ηα βάξε ηνπ άμνλα θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθά 

κεραλήκαηα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ή έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

Λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο (CE) κε πξνηίκεζε ρψξα πξνειεχζεσο απφ  ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ Γήκν, λα θαηαζέζεη θαη ηα 

απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

Πηελ θνλζφια ζα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη ηα φξγαλα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο 

ελψ ην ελ ιφγσ κεράλεκα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε εξγνζηαζηαθφ Air – condition. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηνπ ειθπζηήξα ζα είλαη πδξαπιηθή γηα απηφ ε απαίηεζε πδξαπιηθήο ηζρχνο-

πίεζεο ζα είλαη, θαηά πξνηίκεζε, ε πιένλ ηζρπξή. 
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Δπίζεο, ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ηξίγσλν βιαβψλ, ππξνζβεζηήξα, θ.ι.π. 

θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή, φπσο θαη ην βηβιίν παξαγγειίαο 

αληαιιαθηηθψλ. 

 

Θα θέξεη θαη ζηηο δχo (2) πιατλέο πιεπξέο ηεο θακπίλαο, ην ινγφηππν ηεο πεξεζίαο ζηελ νπνία απηφ 

αλήθεη, ήηνη «ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ». Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε 

ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία θαη λα 

θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ άδεησλ θαη πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο.  

Ρν ελ ιφγσ φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία-ρξήζε.  

Πηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, θιπ. 

 

 

Α.2.2 Γηαζηάζεηο-Βάξε 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ειθπζηήξα  ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θάζε είδνπο θαηαπνλήζεηο θαη 

βαξηά θνξηία. 

Ν ζθειεηφο ηνπ  κεραλήκαηνο - ειθπζηήξαο  ζα είλαη εληζρπκέλνο γηα κεγαιχηεξε αθακςία κε νξζνινγηθά 

ηπρφλ θαηαλεκεκέλνπο θάζεηνπο δνθνχο πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε αληνρή. 

 Δλδεηθηηθφ βάξνο ειθπζηήξα: ηνπιάρηζηνλ ή ίζν κε 3.800 kg. 

 Γηάκεηξνο θχθινπ ζηξνθήο: κηθξφηεξε ή ίζν  απφ 4,5κ. 

 Ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα θέξεη  πφξηα/εο  κε επέλδπζε θαη θαηά πξνηίκεζε ζήθεο γηα 

κηθξναληηθείκελα ζην εζσηεξηθφ 

Κε ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ δηαγσληζκφ ζα δνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν απαξαίηεηα θαη 

κάιηζηα θαηά ηξφπν ζαθή θαη ππεχζπλν, ηα παξαθάησ ηερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

 

1) Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ειθπζηήξα,  ηχπνο θαη έηνο θαηαζθεπήο απηνχ. 

2) Γηαζηάζεηο: 

 Κέγηζην πιάηνο, κέγηζην κήθνο, κέγηζην χςνο (ρσξίο θνξηίν) 

 Κεηαμφλην, κεηαηξφρην 

 Διάρηζην ειεχζεξν χςνο απφ νξηδφληην έδαθνο 

 ιηθά θαηαζθεπήο ζθειεηνχ 

 Διάρηζηε αθηίλα ζηξνθήο. Ξξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε δηάγξακκα θαη δηαζηάζεηο θαη λα εκθαλίδεηαη ην 

φρεκα ζηελ ηξνρηά ηεο ζηξνθήο. 

 Απφζηαζε απφ ην έδαθνο: κεγαιχηεξε απφ 380 mm 
Γ) Βάξε  

Θαηαλνκή ησλ βαξψλ ηνπ κπξνζηηλνχ θαη ησλ πίζσ αμφλσλ  

 Αλψηαην επηηξεπφκελν, γηα ην πιαίζην, κηθηφ βάξνο (GROSS WEIGHT) 

 Ίδην (λεθξφ) βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ην ζαιακίζθν ηνπ νδεγνχ 

 Ρν θαζαξφ σθέιηκν θνξηίν 

Νη δηαζηάζεηο γεληθά ηνπ ειθπζηήξα, ηα βάξε θαηά άμνλα θαη ηα ππφινηπα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απηψλ 

ζα πιεξνχλ ηηο θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θπθινθνξία απηψλ, βάζεη λφκηκεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη γηα σθέιηκν θνξηίν ην νξηδφκελν κε ηελ πξνζθνξά. 

 

 

Α.2.3 Θηλεηήξαο 
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Ν θηλεηήξαο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΗΛΓΟΥΛ                                             4 / ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κε ζχζηεκα ςχμεσο αέξα  

         (Turbo Intercooler) 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΠΑΔΟΗΥΛ                                        Βαιβίδα αλαθχθισζεο θαπζαεξίσλ κε θαηαιχηε   

                                                                             ή Λεφηεξν ζχζηεκα ην νπνίν λα πεξηγξαθεί κε 

        βάζε ζηνηρεία ηνπ  θαηαζθεπαζηή                                                                      

ΚΔΓ. ΗΞΞΝΓΛΑΚΖ                                                100 HP  ηνπιάρηζηνλ ή ίζν 

ΚΔΓΗΠΡΖ ΟΝΞΖ (Nm)                                              400 Nm ηνπιάρηζηνλ ή ίζν        

ΤΘΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ                                                ΓΟΝΤΘΡΝ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΗΛΖΡΖΟΑ                                               ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ (common rail θάζε IIIB ή αληίζηνηρν) 

 

Θα ιεθζεί ηδηαίηεξα ππφςε ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε νλνκαζηηθή πξνζθεξφκελε ηζρχο, φπσο θαη ε 

κέγηζηε ξνπή ζηξέςεσο απηνχ. 

Θα είλαη λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.  

Θα ηθαλνπνηεί ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ θαηά ην ρξφλν 
παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο (ελδεηθηηθά EURO 6) θαη ην ζφξπβν. 

Κε ηηο πξνζθνξέο ζα δνζνχλ θακπχιεο ηζρχνο θαη  ξνπήο. 

 

Α.2.4 Διαζηηθά 

Διαζηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ (industrial). Λα αλαθεξζνχλ ν ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ. Ρα 

ειαζηηθά ζα πξέπεη θαηά ηελ εκέξα παξαιαβήο λα είλαη ειηθίαο κηθξφηεξεο  ησλ 12 κελψλ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, θαη φρη αλαγνκσκέλα. 

 

Α.2.5 Ππκπιέθηεο-Θηβψηην ηαρπηήησλ-Γηαθνξηθφ 

Ν ζπκπιέθηεο ΘΗΒΥΡΗΝ ΡΑΣΡΖΡΥΛ ζα είλαη κεραληθφο, πγξφο πνιπδίζθνο  θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ 

ζπγρξνληδέ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ζρέζεσλ κε επηινγή, κε ηε βνήζεηα επηινγέα γηα ην αξγφ-γξήγνξα (Hi-

Low), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελδηάκεζσλ ζρέζεσλ, παξέρνληαο θίλεζε κε δηπιφ δηαθνξηθφ θαη ζηνπο 

ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο. 

 

Α.2.5.1 Κεηάδνζε Θίλεζεο 

Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη κέζσ κεηαηξνπέα ξνπήο ζηξέςεσο (TORQUE CONVERTER) ή αληίζηνηρν  θαη 

θαηά πξνηίκεζε απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ πιήξσο ζπγρξνληζκέλν κε ειεθηξηθή επηινγή ζρέζεσλ 

(AUTOMATIC PΝWERSHIFT).  

Ρν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε αιιαγή ηαρπηήησλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ κεραλήκαηνο.  

Γηπιφ δηαθνξηθφ (εκπξφο-πίζσ) κε ηειηθή θίλεζε κέζσ κεησηήξσλ ζηξνθψλ θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο.  

Πην φρεκα ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ ηαρπηήησλ θαη ε αληίζηνηρε ηαρχηεηα πνξείαο.  

Ρν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα πξέπεη λα έρεη θαηά πξνηίκεζε ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ζρέζεηο 

εκπξνζζνπνξείαο θαη είθνζη (20) νπηζζνπνξείαο.  

Ζ ηειηθή  ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 km/h. 

Θα αλαθέξεηαη επίζεο : 
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 Ν ηχπνο ηεο ηειηθήο κεηάδνζεο θίλεζεο ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 

Γηαθνξηθά κε αλαινγηθή θαηαλνκή ξνπήο.              

 

Α.2.5.2 Νπίζζην Power Take Off  (P.T.O.) Γπλακνδφηεο 

ΡΑΣΡΖΡΔΠ                                                                          540- 540 Δ -1000 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ                                                                         ΖΙΔΘΡΟΝΓΟΑΙΗΘΖ, ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔ                                                                                                                          

                                                                                           ΚΞΝΡΝΛ , ΓΗΑΘΝΞΡΖ    

                                                          

Α.2.6 Φξέλα θαη ζχζηεκα δηεχζπλζεο 

Ρα θξέλα ζα είλαη πδξαπιηθά εληφο ηνπ ζαζκάλ κε κεησηήξα – δηζθφθξελα θαη  ζα ρξεζηκνπνηεί ην έιαην ηνπ 

θεληξηθνχ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Θα αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ε δχλακε πέδεζεο (εκβαπηηδφκελνη δίζθνη), ε δηάκεηξνο δίζθνπ θαη ε επηθάλεηα 

ηξηβήο.  

Ρν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί θαηά πξνηίκεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο γηα απνηειεζκαηηθφ 

θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε.  

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο πέδεζεο ζηνλ πίζσ άμνλα, ή ζηνπο δχν άμνλεο, θαζψο επίζεο 

θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο πέδεζεο θαη ζην κπξνζηηλφ δηαθνξηθφ. 

Δπηπιένλ ζα ππάξρεη κεραληθφ θξέλν ζηάζκεπζεο. Γηα ιφγνπο πξφζζεηεο αζθάιεηαο ν δίζθνο (δηζθφθξελν) 

ζηνλ νπνίν εθαξκφδεη ην θξέλν ζηάζκεπζε ζα πξέπεη λα είλαη εληειψο αλεμάξηεηνο απφ ην θχξην ζχζηεκα 

πέδεζεο. 

Ρν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηηκνληνχ, ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηα ξπζκηδφκελν  θαη 

ζα επελεξγεί ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο. Θα αλαθέξεηαη ζην πξνζθεξφκελν φρεκα, ε κηθξφηεξε δπλαηή 

αθηίλα ζηξνθήο, απφ ηνχο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο.    

                                                                                                  

Α.2.7 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά πδξαπιηθψλ 

Ρν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί θαηά πξνηίκεζε, κέζσ εκβνινθφξαο αληιίαο κεηαβιεηήο παξνρήο, γηα 

εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη θαιχηεξε ζπζρέηηζε παξνρήο/πίεζεο. 

Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε κεγαιχηεξε δπλαηή πδξαπιηθή πίεζε. 

Δπίζεο, ε πδξαπιηθή παξνρή ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ηνπιάρηζηνλ 50 lt/min. 

Ζ Δλδεηθηηθή κέγηζηε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα πδξαπιηθνχ (ζπλερφκελε) ζα είλαη κεγαιύηεξε από 3.500 

θηιά 

 

 

Α.2.8 Πχζηεκα θαηαζηξνθέα 

Πην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε εμάξηεζε θαηαζηξνθέα θιαδνθφπνπ.  

Θα είλαη πξνζαξκνζκέλε επί εηδηθήο βάζεο. 

 Ν βξαρίνλαο ζα είλαη απαξαίηεηα ηειεζθνπηθφο (επεθηεηλφκελνο). 

Ν θαηαζηξνθέαο ζα είλαη  πιάηνπο 130 εθ. ηνπιάρηζηνλ, πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη , θαηά ηελ κεγαιχηεξε 

δπλαηή γσλία,. 

Πην πξνζθεξφκελν φρεκα ζα αλαθέξεηαη ε κέγηζηε γσλία πεξηζηξνθήο. 
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Ρν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηνπ θαηαζηξνθέα θιαδνθφπνπ ζα είλαη απαξαίηεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο πξνθχιαμε απφ θαθψζεηο, πέηξεο, ρψκαηα θιπ. 

 

Α.2.9 Πχζηεκα Καραηξηνχ απνρηνληζκνχ 

Πην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα πδξαπιηθά γηα ηελ πξνζαξηάηαη καραίξη 

απνρηνληζκνχ. 

 

Α.2.10  Θακπίλα νδήγεζεο 

Ζ θακπίλα ηνπ πξνο πξνκήζεηα γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, ζα είλαη εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε, ψζηε λα 

πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ – ρεηξηζηή  αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε 

Θα είλαη κεηαιιηθή, θιεηζηνχ ηχπνπ, αζθαιείαο ROPS/FOPS κε κία ή δχν πφξηεο δηέιεπζεο θαη κεγάια 

αλνηγφκελα παξάζπξα. Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

εξγνζηαζηαθφ A/C (air condition ). 

Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην θάζηζκα, πνπ ζα είλαη ξπζκηδφκελν 

κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ γηα ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη ζε θάζε επηζπκεηή ζέζε 

εξγαζίαο. 

 Θα θέξεη αθφκα εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δεμηά θαη αξηζηεξά, παινθαζαξηζηήξεο (εκπξφο-πίζσ) θαη αιεμήιην. 

Ρν ηηκφλη ζα είλαη πδξαπιηθφ, εμαζθαιίδνληαο άλεζε θαη αζθάιεηα ζηελ νδήγεζε.  

Ρν πίζσ παξάζπξν ηεο θακπίλαο ζα είλαη αλνηγφκελν  

Θα δηαζέηεη πιήξεο ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ. 

Πηελ θακπίλα ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ φξγαλα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο : ζηξνθφκεηξν, φξγαλν έλδεημεο 

ζεξκνθξαζίαο χδαηνο, φξγαλν έλδεημεο πίεζεο ειαίνπ, δείθηεο θαπζίκνπ, δηαθφπηεο γηα ηα θψηα πνξείαο-

θψηα εξγαζίαο θαη δεηθηψλ αιιαγήο θαηεχζπλζεο, δηαθφπηεο παινθαζαξηζηήξσλ, θ.ι.π. 

Ρν πξνο πξνκήζεηα αλσηέξσ φρεκα ζα δηαζέηεη έλδεημε CE, θακπίλα αζθαιείαο  θαη έλα θσηεηλφ επαλαιήπηε 

(θάξν) ρξψκαηνο πνξηνθαιί ζε εκθαλέο ζεκείν επί ηεο θακπίλαο αζθαιείαο θαη ζα παξαδνζεί κε ην 

ινγφηππν ηνπ Γήκνπ ηνπνζεηεκέλν ζηηο δχν πιατλέο ηνπ φςεηο.   

 

Α.2.11  Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε 

Ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα έρεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα Θ.Ν.Θ., δειαδή ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα γηα 

λπθηεξηλή εξγαζία (εκπξφο-πίζσ), παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, κπαηαξία, αλαιάκπνληα θάξν. θ.ι.π. Κεηαμχ 

άιισλ, ζα δηαζέηεη δχν πξνβνιείο εξγαζίαο γηα κπξνζηά θαη δχν γηα πίζσ, θαζψο θαη ερνζχζηεκα (radiocd) 

κε ερεία, εγθαηεζηεκέλν. 

 

 

Α.2.12 Δπηπιένλ εμνπιηζκφο 

Ρν ελ ιφγσ κεράλεκα, ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κπξνζηηλά πδξαπιηθά θαη κε ηξία, ηνπιάρηζηνλ ρεηξηζηήξηα 

γηα πίζσ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ βξαρίνλα κε ηνλ θαηαζηξνθέα θαη ινηπψλ παξειθνκέλσλ, 

πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. 

Δπίζεο, ν γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο  κπξάηζσλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ράιπβα πςειήο αληνρήο st-37 ζην κπξνζηηλφ ηνπ ζχζηεκα,  ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί εθρηνληζηηθφ 

καραίξη.  
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Α.2.13 Δγγπήζεηο 

Ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη‟ ειάρηζην ηηο αθφινπζεο εγγπήζεηο: 

 Δγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο: Ξέληε  (5) έηε 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κεραληθψλ κεξψλ: Γχν (2) έηε 

 

Α.2.13  

Όια ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά – απαηηήζεηο (1 σο 13 παξαγξ.)  ζα πξνθχπηνπλ απφ Ξξσηφηππα ηερληθά 

θπιιάδηα/prospectus έγγξαθα ηεο εηαηξίαο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή, ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πιαηζίνπ ηνπ ειθπζηήξα, φπνπ ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ. 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Γεσξγηθόο ειθπζηήξαο (ηξαθηέξ) 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

1 Ππκθσλία πξνζθνξάο κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 100-120 25 

2 
Πηνηρεία θηλεηήξα ειθπζηήξα (ηχπνο, ηζρχο, 

θαηαλάισζε, θ.ι.π.) 
100-120 15 

3 

Ρερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ακαμψκαηνο: Ξιαίζην (πνηφηεηα 
θαη ζηηβαξφηεηα βαζηθψλ κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο, πξνζηαζία 

έλαληη δηάβξσζεο, θιπ.). Δπειημία κεραλήκαηνο (πιάηνο, κήθνο, 

χςνο, κεηαμφλην, θχθινο ζηξνθήο, θιπ) 

100-120 15 

4 

Ξξνζθεξφκελνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξφζζεηνο εμνπιηζκφο, 

δπλαηφηεηεο, εμαξηήκαηα, φξγαλα, εθηηκψκελα αλάινγα κε ηελ 
ρξεζηκφηεηα ηνπο 

100-120 7 

5 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 100-120 10 

6 
Ξνηφηεηα εμππεξέηεζεο ( ηερληθή βνήζεηα - αληαιιαθηηθά ) κεηά 
ηελ πψιεζε 

100-120 15 

7 Σξφλνο παξάδνζεο   100-120 8 

8 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ -επίδεημε ιεηηνπξγίαο 100-120 5 

ΤΝΟΛΟ  100 

 
Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 

βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ 

βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:  

U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ (ηύπνο 1) 

φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Θλ θαη ηζρχεη  

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%) (ηύπνο 2) 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ν.Ξ.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε 

πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν:  

ι = Ο.Π. 

      U 

πκθεξόηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι.  
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ΛΑΗ   

 Γηαζηάζεηο-βάξε ΛΑΗ   

 Θηλεηήξαο ΛΑΗ   

 Διαζηηθά ΛΑΗ   

 
Ππκπιέθηεο-Θηβψηην ηαρπηήησλ-

Γηαθνξηθφ 
ΛΑΗ   

 Φξέλα θαη ζχζηεκα δηεχζπλζεο ΛΑΗ   

 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά πδξαπιηθψλ ΛΑΗ   

 Πχζηεκα θαηαζηξνθέα ΛΑΗ   

 Πχζηεκα καραηξηνχ απνρηνληζκνχ ΛΑΗ   

 Θακπίλα νδήγεζεο ΛΑΗ   

 Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε ΛΑΗ   

 Δπηπιένλ εμνπιηζκφο ΛΑΗ   

 Δγγπήζεηο ΛΑΗ   

 Ππληήξεζε-αληαιιαθηηθά ΛΑΗ   

 Σξφλνο παξάδνζεο ΛΑΗ   

 Ξαξειθφκελα ΛΑΗ   

 Ρερληθέο εγθξίζεηο θιπ ΛΑΗ   

 Θαηάινγνο κε παξαδφζεηο ΛΑΗ   

 Ξηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ΛΑΗ   

 

 

Σκήκα Β:  Καηαζηξνθέαο  

 

Ρν πξνζθεξφκελν κεράλεκα θαηαζηξνθέαο ζα είλαη θαηλνχξγην, βαξέσο ηχπνπ θαη ζα δηαζέηεη ηα 

αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Θα είλαη  ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ θαηαζηξνθέαο, κε πδξαπιηθφ βξαρίνλα. 

 Θα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα πξνζαξηάηαη ζε γεσξγηθφ ειθπζηήξα, ηνπιάρηζηνλ 100 Hp κε ζηαπξφ (θαξηάλ 

–κεραληθφ). 

Θα δηαζέηεη πιαίζην κε ηαιαληεπφκελν ζχζηεκα αληηπαξεκβνιψλ γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

εξγαζίαο ζε εδάθε κε επίπεδα. 

Θα  δηαζέηεη αληηθξνηηθφ ζχζηεκα κε ακνξηηζέξ ή παξεκθεξέο ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ κεραλήκαηνο απφ παξακνξθψζεηο γηα ηνλ ζσζηφ θαη επαξθή θαζαξηζκφ εξεηζκάησλ θαη 

θιαδηψλ ζην νδηθφ δίθηπν. 

Ν βξαρίνλαο ζα ηνπνζεηείηαη ζην νπίζζην κέξνο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, ζα ζηεξίδεηαη ζηα ηξία ζεκεία 

αλάξηεζεο ηνπ, θαη ζα  ζπκπιέθεηαη γξήγνξα, απιά θαη κε αζθάιεηα. 
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 Ζ θίλεζε ηνπ βξαρίνλα θαζψο θαη ε πεξηζηξνθή ησλ καραηξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απηφλνκνπ 

πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παίξλεη θίλεζε κε άμνλα απφ ηνλ ειθπζηήξα. 

Ρν πιάηνο εξγαζίαο ηεο θεθαιήο είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,30 κέηξα θαη ε πεξηζηξνθή ηνπ βξαρίνλα πξνο ηα 

πίζσ ηνπιάρηζηνλ απφ 900  έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εξγαζία θαη ζε επηθιηλέο έδαθνο.  

Ρν χςνο ζα θηάλεη πεξίπνπ ηα 6,00 κέηξα  θαη ζε πξαλέο βάζνο ηα 4,00 κέηξα θαη ζα δηαζέηεη γσλία 

θεθαιή θνπήο πεξίπνπ  240 0  . 

 Δπίζεο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα πιεχζεο γηα ην αλάγιπθν έδαθνο.  

Λα θέξεη δηπιφ ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ βξαρίνλα γηα ηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο εκπνδίνπ θαη ηελ 

απνηξνπή δεκηάο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  ζχζηεκα κε κπνπθάια αδψηνπ γηα κηθξή αληίζηαζε θαη  ζε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο 

ή βηαηφηεξεο αληίζηαζεο λα επεκβαίλεη ζχζηεκα κε βαιβίδα αζθαιείαο πνπ κεηαθηλεί ην βξαρίνλα πίζσ θαηά 

90 0 .  

Λα πεξηγξαθεί  ην δηπιφ ζχζηεκα αζθαιείαο επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

Ζ θεθαιή ηνπ θαηαζηξνθέα λα πεξηιακβάλεη θαηά πξνηίκεζε ζθπξηά. 

Ρν νιηθφ βάξνο κεραλήκαηνο ζα είλαη πεξίπνπ 1100 kg ή θαη παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα  

ιεηηνχξγεη ρσξίο πξνβιήκαηα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαπάλσ ειθπζηήξα πνπ ζα πξνζαξκνζζεί.   

Νη ζηξνθέο PTO ηνπ θηβσηίνπ λα είλαη 540 RPM, λα είλαη θαηλνχξγηνο ζπγρξφλνπ εμειηγκέλεο θαηαζθεπήο  

θαη αξίζηεο πνηφηεηαο.  

Ζ θίλεζε θαη φινη νη ρεηξηζκνί  ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ κε ηελ βνήζεηα 

joystick.  

Λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο (CE) κε πξνηίκεζε ρψξα πξνειεχζεσο λα είλαη απφ  ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Όια ηα αλσηέξσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξνθχπηνπλ απφ Ξξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/prospectus, 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή, ηνπ πξνζθεξφκελνπ θαηαζηξνθέα.  

Πηελ ηηκή ηεο πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα φπσο ζηαπξφο θαη κπίιηεο 

ζχλδεζεο ή/θαη φζα άιια εμαξηήκαηα θαη κηθξνυιηθά απαηηνχληαη (έζησ θαη αλ ξεηψο δελ αλαθέξνληαη) γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο ζην γεσξγηθφ ειθπζηήξα θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη έηνηκν 

πξνο ρξήζε. 

 

Ν κεηνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηνλ γεσξγηθφ ειθπζηήξα, λα 

δηελεξγήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, λα πινπνηήζεη  επηηπρείο δνθηκέο, ρσξίο λα απαηηεζεί κεηαθίλεζε 

ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα.  

Δπίζεο ζα εθπαηδεχζεη θαη ζα ππφδεημε  ζηνλ αξκφδην ρεηξηζηή ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο ρεηξηζκνχ. 

Γηα ην πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί έγγξαθε Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ, λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα 

άκεζεο πξνκήζεηαο ηνπο ζε πεξίπησζεο βιάβεο. 

Σκήκα Γ:  Μαραίξη εθρηνληζκνύ 

 

  Ρν πξνζθεξφκελν κεράλεκα, καραίξη εθρηνληζκνύ ζα είλαη θαηλνχξγην. Θα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα 

πξνζαξηάηαη ζε γεσξγηθφ ειθπζηήξα, ηνπιάρηζηνλ 100 Hp. 

   Ζ ιάκα εθρηνληζκνχ ζα έρεη ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηελ αληνρή ζην ρξφλν, ηελ επθνιία ζηε ρξήζε θαη ηελ 

νηθνλνκία. Ζ ηερλνινγία ηεο ζα πξέπεη λα παξέρεη έλα πιήξεο ζχζηεκα ην νπνίν ζα θαζηζηά γξήγνξε, 

εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ρηνληνχ θαη ηνπ πάγνπ. Όια ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ 

καραηξηνχ ζα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία γηα λα αληέρνπλ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο. 
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   Ζ ιάκα ζα πξέπεη λα έρεη ζπλνιηθφ πιάηνο 250 εθαηνζηά. Πε γσλία 30ν ζα πξέπεη λα έρεη σθέιηκν πιάηνο 

εθρηνληζκνχ 220 εθαηνζηά. Ρν χςνο ηνπ καραηξηνχ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 62 εθαηνζηά. Ρν ζπλνιηθφ βάξνο 

ηνπ καραηξηνχ δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 305 θηιά 

   Ρν καραίξη θαη ην πιαίζηφ ηνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αηζάιη STAHL 52 ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ην 

νπνίν πξνζδίδεη κνλαδηθή αληνρή ζην ρξφλν. Υο απνηέιεζκα απηνχ, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζαλ 

θαηλνχξηα αθφκε θαη κεηά απφ ρξφληα ζθιεξήο ρξήζεο. 

   Ζ ιάκα ζα δηαζέηεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα θίλεζεο κε ζχζηεκα ρεηξηζκνχ γηα φιεο ηηο θηλήζεηο ηνπ καραηξηνχ 

απφ ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη απεγθαηάζηαζε ηνπ καραηξηνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

εχθνια θαη γξήγνξα. 

   Ζ ιάκα εθρηνληζκνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα αλαηξνπήο κε εηδηθά ξπζκηδφκελα ειαηήξηα. Κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ αλαηξέπεηαη νιφθιεξε ε ιεπίδα ψζηε λα ππάξρεη ε ιηγφηεξν δπλαηή θαηαπφλεζε ηνπ 

νρήκαηνο θαη ηεο ιεπίδαο φηαλ ζπλαληά εκπφδηα. Ζ ξχζκηζε ησλ ειαηεξίσλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή κε 

εχθνιν ηξφπν θαη ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαηξνπήο 

θαηά ηελ επαθή κε εκπφδηα. 

   Ζ ιάκα επαθήο ζα πξέπεη λα έρεη πάρνο ηνπιάρηζηνλ 2 εθαηνζηψλ, χςνο ηνπιάρηζηνλ 12 εθαηνζηψλ θαη 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ θανπηζνχθ κε ελίζρπζε απφ ιηλά. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κε 

εχθνιν ηξφπν κεηά ηελ θζνξά ηεο ιφγσ ρξήζεο. 

   Ν πξνκεζεπηήο ηεο ιεπίδαο εθρηνληζκνχ ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ Ξηζηνπνηεηηθά Ξνηφηεηαο ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 

   Ν κεηνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηνλ γεσξγηθφ ειθπζηήξα, λα 

δηελεξγήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, λα πινπνηήζεη  επηηπρείο δνθηκέο, ρσξίο λα απαηηεζεί κεηαθίλεζε 

ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα.  

  Δπίζεο ζα εθπαηδεχζεη θαη ζα ππφδεημε  ζηνλ αξκφδην ρεηξηζηή ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο ρεηξηζκνχ. 

Γηα ην πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί έγγξαθε Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ, λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα 

άκεζεο πξνκήζεηαο ηνπο ζε πεξίπησζεο βιάβεο. 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

 

1. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 

Γπν (2) έηε, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.   

 

Πην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο νη βιάβεο ζα απνθαζίζηαληαη ζην θεληξηθφ ή ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, εθφζνλ ην φρεκα είλαη δπλαηφλ λα θηλεζεί αζθαιψο, άιισο ζα κεηαθέξεηαη κε 

έμνδα ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. Π' απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ δηαπίζησζεο ηεο 

αδπλακίαο θίλεζεο θιπ λα γίλεηαη εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηηο παξαπάλσ επηζθεπέο ή ζπληεξήζεηο  ζα εθηειέζεη άιιν ζπλεξγείν εθηφο ηεο εηαηξείαο 

πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, εμνπζηνδνηεκέλν ή ζπλεξγαδφκελν, ηφηε απηή ζα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Λ.1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πεξί αλάιεςεο ηεο ελ ιφγσ επζχλεο ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά. Ρν επηζπκεηφ είλαη λα εθηεινχληαη απφ ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζε απνθεληξσκέλα ζπλεξγεία 

ή δεπηεξεπφλησο ζην θεληξηθφ. 

2. πληήξεζε – Αληαιιαθηηθά 
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Πηελ πξνζθνξά λα δειψλνληαη  απαξαίηεηα ηα πιεζηέζηεξα ζπλεξγεία, πνπ ζα εθηεινχλ ηηο ζπληεξήζεηο 

ή/θαη ηηο επηζθεπέο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία. 

Λα αλαθέξνληαη ηα θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπλεξγεία θαη απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε 

επηζθεπψλ κεηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηα παξαπάλσ κε ζρεηηθή επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πξνζθέξνληνο. Πε πεξίπησζε ζπλεξγαδφκελσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ απαηηείηαη αληίζηνηρε 

ππεχζπλε δήισζε (Λ.1599/86) κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ επηζθεπψλ 

θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο. 

Δπίζεο λα δνζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο 

ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε παξφκνησλ ηχπσλ κεραλεκάησλ. 

3. Υξόλνο παξάδνζεο 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ δεηνχκελσλ εμαξηήζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. πέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

 Ξξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο  ζα έρεη ππνβιεζεί απαξαίηεηα ζηνλ Γήκν ε έγθξηζε ηνπ 

ηχπνπ ηνπ πξνο πξνκήζεηα νρήκαηνο  (ειθπζηήξαο) απφ ην πνπξγείν Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο.  

Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ έθδνζε θαη παξάδνζε ζην Γήκν, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ησλ φπνησλ παξαβφισλ ηπρφλ απαηηεζνχλ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο γηα ην έηνο 

παξάδνζεο θαη ησλ θαηάιιεισλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο (ΚΔ) ηνπ κεραλήκαηνο ζηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 

Ν Γήκνο  ζα παξάζρεη φηη ζρεηηθφ έγγξαθν θαη εμνπζηνδφηεζε ρξεηαζηεί ζηνλ Ξξνκεζεπηή. 

 

 

4. Παξειθόκελα 

Ρν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θάησζη παξειθφκελα: 

 Ξιήξε εξγαιεηνζήθε γηα επηζθεπέο 

 Δγρεηξίδηα ζπληεξήζεσο, επηζθεπψλ, ιεηηνπξγίαο, παξαγγειίαο αληαιιαθηηθψλ ζηα Διιεληθά. 

 Ρξίγσλν βιαβψλ κεγάιν 

 Φαξκαθείν ζχκθσλα κε ΘΝΘ. 

 Ξπξνζβεζηήξα, ζχκθσλα κε ΘΝΘ. 

 Θιεηδηά γηα ηελ πφξηα ηνπ νδεγνχ, ηελ αλάθιεμε, θιπ. 

 Ρξίγσλν αξγήο θίλεζεο, κηθξφ, πξνζαξκνζκέλν ζηελ πίζσ πφξηα. 

 Οάβδν αζθαιείαο θαηά ηελ ζπληήξεζε. 

 Βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 

5. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηνο ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα δνζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα φιεο νη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε ηερληθέο εγθξίζεηο, εγθξίζεηο πνηφηεηαο, ζήκαηα 
πνηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ή επηκέξνπο εμαξηεκάησλ.  

 

Θα πξνζθνκηζζνχλ νη εγθξίζεηο πνηφηεηαο ζεηξάο ISO 9001 θαη ππνρξεσηηθά ε Διιεληθή έγθξηζε ηχπνπ 

ηνπ νρήκαηνο. Ρα πηζηνπνηεηηθά ζα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ άιιν νξγαληζκφ πνπ αλήθεη   

ζηελ «Δπξσπατθή Ππλεξγαζία γηα ηε Γηαπίζηεπζε». 
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Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα, λα δνζεί θαηάινγνο, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο 

παξαδφζεηο ησλ ηδίσλ ή παξφκνησλ κεραλεκάησλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, κε κλεία, γηα θάζε 

παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο 
θαη ηνπ πνζνχ.  

 Νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ 
εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν παξαιήπηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ αγνξαζηή θαη, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Πηελ πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Θακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη γεληθά γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, αξθεί ηα παξνπζηαδφκελα 

ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο 

θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο.  

Κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ ζπλέρεηα ηεο  δηαδηθαζίαο, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

 

 

Σκήκα Γ: Δθζθαθέαο-θνξησηήο 

 

Γ.1 Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 Ζ παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο απνιχησο θαηλνχξγηνπ, ειαζηηθνθφξνπ εθζθαθέα-θνξησηή, πνπ ζα 
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα γηα θαηαζθεπέο, εθζθαθέο, θνξηψζεηο θαη 

ζπληήξεζε έξγσλ. Ρα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη 
απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 

Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε ηνπιάρηζηνλ, δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο 
απφ ηελ δεηνχκελε ηηκή. Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε ηνπ 5% επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Ρα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 

Γ.2 Υαξαθηεξηζηηθά κεραλήκαηνο 

 

Γ.2.1 Γεληθά, ηύπνο, κέγεζνο 

Ρν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, έηνπο θαηαζθεπήο ην νπνίν ζα 
είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαη‟ ειάρηζην ίζν κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή κεηαγελέζηεξν, 

γλσζηνχ θαη εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ηχπσλ θαη δηαδεδνκέλνπ ζηελ 
Διιεληθή αγνξά. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηεο ηζάπαο θαη ηνπ θνξησηή ζα είλαη πδξαπιηθέο γηα απηφ ε απαίηεζε 
πδξαπιηθήο ηζρχνο-πίεζεο, ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ε πιένλ ηζρπξή. 

 

Ρν πιαίζην ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κνλνθφκκαην, ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ θαη ζα έρεη κφληκα 

ηνπνζεηεκέλνπο κεραληζκφ θνξηψζεσο ζην εκπξφζζην κέξνο θαη κεραληζκφ εθζθαθήο ζην νπίζζην κέξνο, 

κε ελζσκαησκέλν πιαίζην πνδαξηθψλ ζηεξίμεσο (λα επηζπλάπηεηαη απαξαηηήησο ζρέδην ηνπ πιαηζίνπ ή 
θσηνγξαθία). 
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Ρν βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε πιήξε εμάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 8Ρ θαζψο ζα πξέπεη 

λα επηρεηξεί θαη ζε ρψξνπο κε δηακνξθσκέλα εδάθε (πιαηείεο, πάξθα, θιπ) έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

θαηαπφλεζε ή θζνξά ηνπο. 

 

Ρν κεράλεκα πξννξίδεηαη θαη γηα ρξήζε κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη δηαζηάζεηο 
ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ: 

 

Κήθνο ζε ζέζε πνξείαο 5,70κ. 

Ύςνο κπνχκαο καδεκέλεο ζε ζέζε πνξείαο  3,5κ. 

Κέγηζην πιάηνο κε ηνλ θάδν θφξησζεο 2,35κ. 

 

Θα εθηηκεζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή εδαθηθή αλνρή ηνπ κεραλήκαηνο (λα δνζεί ε ζρεηηθή απφζηαζε). 

 

 

Γ.2.2 Κηλεηήξαο 

Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, λέαο αληηξξππαληηθήο 

ηερλνινγίαο Stage IV/T4F, ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κε ζχζηεκα ςχμεσο αέξα (intercooler), ζχζηεκα 
ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θνηλνχ απινχ (common rail), ειεθηξνληθά ειεγρφκελνο, νλνκαζηηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 

110HP.  

Θα εθηηκεζνχλ ηδηαίηεξα, θαη ζα αμηνινγεζνχλ αλάινγα, θηλεηήξεο κε ηε κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο. 

Θα βαζκνινγεζνχλ ζεηηθά θηλεηήξεο νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

κεραλήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα θαη ε κέγηζηε απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο σο ζχλνιν. 

Καδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί δηάγξακκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα κε ηηο θακπχιεο 

ηζρχνο θαη ξνπήο ζηξέςεσο.  

Ιφγσ ηεο θχζεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεί θαζεκεξηλά ην κεράλεκα, ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ 
ζα είλαη πάλσ απφ 140lt γηα ηελ κεγαιχηεξε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Ρν θίιηξν αέξα ζα πξέπεη λα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηά πξνηίκεζε θπθισληθφ. Θα εθηηκεζεί ε χπαξμε 
πξνθίιηξνπ, ε χπαξμε πξνεηδνπνηεηηθήο ιπρλίαο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ θίιηξνπ αέξα. 

 

Γ.2.3 Τδξαπιηθό ζύζηεκα 

Ρν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζσ εκβνινθφξαο αληιίαο κεηαβιεηήο 
παξνρήο, γηα εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη θαιχηεξε ζπζρέηηζε παξνρήο/πίεζεο. Ζ πδξαπιηθή πίεζε πξέπεη λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 250 BAR. Δπίζεο, ε πδξαπιηθή παξνρή ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 160 
lt/min. 

 

Γ.2.4 Δπηκέξνπο κεραλνινγηθά πζηήκαηα 

     α. Πχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο, ηειηθή θίλεζε. 

Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη κέζσ κεηαηξνπέα ξνπήο ζηξέςεσο (TORQUE CONVERTER) θαη απαξαίηεηα 
κε απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ κε ειεθηξνυδξαπιηθή επηινγή ζρέζεσλ (AUTOSHIFT). Ρν απηφκαην θηβψηην 

ηαρπηήησλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε, νκαιή θαη πξννδεπηηθή αιιαγή ηαρπηήησλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ 

κεραλήκαηνο. Γηπιφ δηαθνξηθφ (εκπξφο-πίζσ) κε ηειηθή θίλεζε κέζσ κεησηήξσλ ζηξνθψλ ζηα άθξα θαη 
ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο. Λα αλαθεξζνχλ ν αξηζκφο ησλ ηαρπηήησλ θαη ε αληίζηνηρε ηαρχηεηα πνξείαο.  

Ρν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θηβψηην ηαρπηήησλ ην νπνίν ζα δίλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ηαρχηεηεο κπξνζηά θαη ηέζζεξηο (4) ηαρχηεηεο πίζσ. 

Ζ ηειηθή ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40ρικ/ψξα.  

      Πχζηεκα θχιηζεο  
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Λα αλαθεξζνχλ: 

 Ν ηχπνο ηεο ηειηθήο κεηάδνζεο θίλεζεο ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 

 Ρχπνο δηαθνξηθψλ. 

 

      Διαζηηθά 

Διαζηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ (industrial).  

 

    β. Πχζηεκα δηεχζπλζεο 

Θα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηηκνληνχ, ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο θαη ζα επελεξγεί ζηνπο εκπξφζζηνπο 

ηξνρνχο. Λα δνζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή αθηίλα ζηξνθήο, απφ ηνχο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο, κεηαμχ 
πεδνδξνκίσλ. 

Απαξαίηεηα, ηα αθξφκπαξα ηνπ ηηκνληνχ ζα βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα έηζη ψζηε λα 
κελ είλαη εππαζή ζε δεκηά απφ ρηππήκαηα κε αληηθείκελα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θφξησζεο. 

 

    γ. Πχζηεκα πέδεζεο 

Ρα θξέλα ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πδξαπιηθά δηπινχ θπθιψκαηνο θαη ζα ππάξρνπλ ζηεγαλά πνιιαπιψλ 

δίζθσλ θξέλα κε ςχμε ειαίνπ ζηνλ νπίζζην άμνλα. 

Λα αλαθεξζεί, ε δηάκεηξνο δίζθνπ θαη ε επηθάλεηα ηξηβήο. Ρν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί θαηά 

πξνηίκεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο γηα απνηειεζκαηηθφ θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο ζε θάζε 
πεξίπησζε. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο πέδεζεο ζηνλ πίζσ άμνλα, ή ζηνπο δχν άμνλεο 

θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εκπινθήο θαη απεκπινθήο ηνπ εκπξφζζηνπ δηαθνξηθνχ θαηά ηελ 

πέδε. 

Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζηνλ νπίζζην άμνλα αλά ηξνρφ κε μερσξηζηά πεληάι. 

Δπηπιένλ ζα ππάξρεη κεραληθφ θξέλν ζηάζκεπζεο. Γηα ιφγνπο πξφζζεηεο αζθάιεηαο ν δίζθνο (δηζθφθξελν) 
ζηνλ νπνίν εθαξκφδεη ην θξέλν ζηάζκεπζεο, ζα πξέπεη λα είλαη εληειψο αλεμάξηεηνο απφ ην θχξην ζχζηεκα 

πέδεζεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Γ.2.5 Δμαξηήζεηο 

    α. Πχζηεκα θφξησζεο - θνξησηή 

Πην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεζε θνξησηή πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο, 

πςειψλ απαηηήζεσλ θαη ζα απνηειείηαη απφ δπν βξαρίνλεο, ηνλ θάδν θφξησζεο θαη ηνπο πδξαπιηθνχο 
θπιίλδξνπο ιεηηνπξγίαο. 

Νη βξαρίνλεο ηνπ θνξησηή ζα είλαη θάζεηνη ζηνλ θάδν θφξησζεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ κε πδξαπιηθνχο 

θπιίλδξνπο, απαξαίηεηα επί πνηλή απνθιεηζκνχ δχν (2) γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θάδνπ, θαη απαξαίηεηα δχν (2) 
γηα ηελ αλχςσζή ηνπ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε αληαπφθξηζε, ζα βειηηψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζίαο θαη 

ζα δηακνηξάδνληαη καδί κε ηνπο βξαρίνλεο ην βάξνο αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ. 

Ν θάδνο θνξησηή ζα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1.0 m³. 

Ύςνο θφξησζεο ζηνλ πείξν: 3,40κ. ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ κέγηζηε δχλακε εθζθαθήο ζην δφληη ηνπ θάδνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6500kgf ελψ ε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 
ζην κέγηζην χςνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3000 θηιά. 

Ν ρεηξηζκφο ηνπ θνξησηή ζα γίλεηαη κε έλα κνριφ (πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο) γηα φιεο ηηο θηλήζεηο. 

Πην κεράλεκα ζα ππάξρεη θαη δεχηεξν ρεηξηζηήξην, απαξηηδφκελν απφ πδξαπιηθφ θχθισκα αλακνλήο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θάδνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζθνχπαο θιπ. 

Ρν κεράλεκα ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζβεζεο θξαδαζκψλ.  

 

    β. Πχζηεκα εθζθαθήο - ηζάπα 
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   Πην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε εμάξηεζε εθζθαθέα. Θα είλαη πξνζαξκνζκέλε 

επί εηδηθήο βάζεο (γιπζηέξαο) πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή κεηαηφπηζε απηήο, δεμηά-αξηζηεξά θαηά 1.0 κ. 

πεξίπνπ ζπλνιηθά.  

   Ν βξαρίνλαο ηεο ηζάπαο ζα είλαη απαξαίηεηα ηειεζθνπηθφο (επεθηεηλφκελνο). Ν θάδνο εθζθαθήο ηεο 

ηζάπαο ζα είλαη πιάηνπο 60 εθ. ηνπιάρηζηνλ πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ πείξν ζηήξημεο, θαηά ηελ 
κεγαιχηεξε δπλαηή γσλία, απαξαίηεηε γηα ξηδφθνκα. Λα αλαθεξζεί ε κέγηζηε γσλία πεξηζηξνθήο θάδνπ.   

    Ρν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηεο ηζάπαο, ζα είλαη απαξαίηεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, έηζη πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

πιήξε πξνθχιαμε απφ θαθψζεηο, πέηξεο, ρψκαηα θιπ. 

   Ρν κέγηζην βάζνο εθζθαθήο θαηά SAE κε αλαπηπγκέλε ηε κπνχκα, ζα είλαη πεξίπνπ 5,5κ.  

   Ρν κέγηζην χςνο θφξησζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5 κ. 

   Ζ δχλακε εθζθαθήο ζην λχρη ηνπ θάδνπ ζα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη φρη κηθξφηεξε απφ 6000 kgf. 

   Θα βαζκνινγεζεί ε φζνλ ην δπλαηφλ κηθξφηεξε απφζηαζε εθζθαθήο απφ ην πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο. Λα 

δνζεί ε ζρεηηθή κέηξεζε. 

   Θα θέξεη απαξαίηεηα εξγνζηαζηαθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηε ιεηηνπξγία πδξαπιηθήο βξαρφζθπξαο 

θαη ινηπψλ πδξαπιηθψλ εμαξηήζεσλ φπσο δνλεηηθή πιάθα, εηδηθνί θάδνη, θιπ.  

    Θα θέξεη επίζεο  εμάξηεκα ηαρείαο ελαιιαγήο εμαξηεκάησλ (ΡΑΣΠΛΓΔΠΚΝ). 

    Θα ζπλνδεχεηαη κε εθεδξηθφ θάδν εθζθαθήο 300mm. 

Γ.2.6 Κακπίλα θαη άιια ζηνηρεία 

   H θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη κεηαιιηθή, θιεηζηνχ ηχπνπ, αζθαιείαο ROPS/FOPS κε δπν (2) πφξηεο 

δηέιεπζεο θαη κεγάια αλνηγφκελα παξάζπξα, κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη air condition. 

   Ζ θαηαζθεπή ηεο θακπίλαο ζα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε άλεζε θαη νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή. 

  Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην θάζηζκα πνπ ζα είλαη 

ξπζκηδφκελν κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ γηα ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη ζε θάζε 

επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο. 

   Θα δηαζέηεη πιήξεο ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ.  

   Δπίζεο ζα δηαζέηεη δνξπθνξηθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ηελ ειάρηζηε 

απφθιηζε ζε κέηξα. Δπηπιένλ ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδεη ζε απνκαθξπζκέλν ρξήζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

ζε ζρέζε κε ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

   Ξιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ γηα λπθηεξηλή εξγαζία (εκπξφο-πίζσ) θαη θσηηζκφ πνξείαο ζχκθσλα 

κε ηνλ ηζρχνληα KOK. Θα θέξεη αθφκα εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δεμηά θαη αξηζηεξά παινθαζαξηζηήξεο 

(εκπξφο-πίζσ) θαη αιεμήιην. 

  Ρν πξνο πξνκήζεηα αλσηέξσ φρεκα ζα παξαδνζεί κε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ, ήηνη «ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΗΑΡΥΛ»  

ηνπνζεηεκέλν ζηηο δχν πιατλέο ηνπ φςεηο.   

Γ.2.7 Aμηνπηζηία 

   Νπζηαζηηθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απνηειεί ν βαζκφο ππεξεπάξθεηαο θαη αλεχξεζεο 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαζψο θαη ν αξηζκφο πσιήζεσλ 

κεραλεκάησλ ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή (ίδηνπ ή παξφκνηνπ ηχπνπ) ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη ε νξγάλσζε ηεο 

εηαηξείαο.  

  Ινηπέο εμαξηήζεηο γηα κειινληηθφ εμνπιηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο. Ζ ζπκβαηφηεηα κεραλήκαηνο κε ινηπέο 

εμαξηήζεηο θαη ε νκνηνγέλεηα απηψλ απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή, ζα ιεθζεί ηδηαίηεξα ππ‟ φςηλ γηα ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπηζηία θαη παξαγσγηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

Γ.3 Δγγύεζε-πληήξεζε-Παξάδνζε 
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Γ.3.1 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Ρνπιάρηζηνλ γηα 12 κήλεο. Απαξαίηεηα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα γίλεηαη ζηνλ ηφπν πνπ εξγάδεηαη ην 

κεράλεκα θαη ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη, εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε 
πεξί βιάβεο. 

 

Γ.3.2 πληήξεζε – Αληαιιαθηηθά 

Λα δεισζεί ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά, φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνπκέλσλ 

αληαιιαθηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία θαη ε έθπησζε πνπ ζα ηπγράλεη ν θνξέαο επί ηνπ εθάζηνηε 
ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ. 

Γ.3.3 Υξόλνο παξάδνζεο 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ησλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πέξβαζε ηνπ 

ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Θα αμηνινγεζεί ν 
ζπληνκφηεξνο δπλαηφο ρξφλνο παξάδνζεο. 

 

Γ.4 Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο (Δθπαίδεπζε-έληππα) 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ, ζα γίλεη επαξθψο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

παξαιαβήο, ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ. 

Ρα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα είλαη: 

Βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 

 

Γ.5 Λνηπά ζηνηρεία πξνζθνξάο  

Πηελ πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 

ηφζν ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Γ.6 Γεληθά 

Θακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη γεληθά γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, αξθεί ηα παξνπζηαδφκελα 
ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο 

θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο. Κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα 

ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Διαζηηθνθόξνπ θνξησηή - εθζθαθέα 

 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

1 Κέγεζνο, βάξνο, πιαίζην, δηαζηάζεηο 100-120 15 

2 Θηλεηήξαο (ηζρχο – αληηξξππαληηθή ηερλνινγία θ.α.)  100-120 10 

3 Δπηκέξνπο κεραλνινγηθά-ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα-
αζθάιεηα 

100-120 10 

4 δξαπιηθφ ζχζηεκα - Θίλεζε 100-120 15 

5 Πχζηεκα θφξησζεο 100-120 10 

6 Πχζηεκα εθζθαθήο 100-120 10 

7 Θακπίλα, φξγαλα, πξνζθεξφκελα ηερλνινγηθά ζηνηρεία θαη ινηπά 100-120 10 
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ζηνηρεία - παξειθφκελα 

8 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 100-120 5 

9 Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε- Ρερληθή ππνζηήξημε- Σξφλνο 

παξάδνζεο δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ – Σξφλνο αληαπφθξηζεο 

ζπλεξγείνπ 

100-120 5 

10 Σξφλνο παξάδνζεο   100-120 5 

11 Βηβιηνγξαθία – Δγρεηξίδηα θαη Δθπαίδεπζε  100-120 5 

ΤΝΟΛΟ  100 

 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 
βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ 

βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:  
U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ (ηύπνο 1) 

φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Θλ θαη ηζρχεη  
ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%) (ηύπνο 2) 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ν.Ξ.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε 
πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν:  

ι = Ο.Π. 

      U 
πκθεξόηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι.  

 
 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Γεληθά-ηχπνο, κέγεζνο ΛΑΗ   

2 Θηλεηήξαο ΛΑΗ   

3 δξαπιηθφ Πχζηεκα ΛΑΗ   

4 Πχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ΛΑΗ   

5 Διαζηηθά ΛΑΗ   

6 Πχζηεκα Γηεχζπλζεο ΛΑΗ   

7 Πχζηεκα Ξέδεζεο ΛΑΗ   

8 Πχζηεκα θφξησζεο ΛΑΗ   

9 Πχζηεκα εθζθαθήο ΛΑΗ   

10 Θακπίλα θαη άιια ζηνηρεία ΛΑΗ   

11 Αμηνπηζηία ΛΑΗ   

12 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ΛΑΗ   

13 Ππληήξεζε-αληαιιαθηηθά ΛΑΗ   

14 Σξφλνο παξάδνζεο ΛΑΗ   

15 Δθπαίδεπζε-έληππα ΛΑΗ   

16 Ξηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ΛΑΗ   
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Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

   Πσηήξηνο Σξήζηνπ  

           Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο Ρ.Δ. 

 Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

H Ξξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 

Ξεξηβάιινληνο & Ξνιενδνκίαο 

 

 

 

Όιγα Γεκεξηδή 

 

. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

 

 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ & 

ΠΛΝΓΔΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΦΗΙΗΑΡΥΛ 

Ξξνυπνινγηζκνχ: 200.000,00 επξψ 

Σξεκαηνδφηεζε: ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

    Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα α) ελφο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα, β) ελφο θαηαζηξνθέα θαη γ) 

ελφο καραηξηνχ εθρηνληζκνχ ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη κε αζθάιεηα κε ηνλ γεσξγηθφ ειθπζηήξα θαη δ) ελφο 
θνξησηή-εθζθαθέα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Φηιηαηψλ απφ  ην  ειεχζεξν εκπφξην. 

   Ρα ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

    Ζ πξνκήζεηα  ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  κε  ηελ  δηαδηθαζία  ηνπ  αλνηρηνχ  δηαγσληζκνχ  θαη  κε  θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθή  άπνςε  πξνζθνξά: απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηα 
πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ β & γ  θαη απνθιεηζηηθά βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο  πνηφηεηαο-ηηκήο γηα ηα 

πξνζθεξφκελα είδε ησλ ηκεκάησλ α & δ  θαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ  Λ.4412/2016  (Α'  147)  “Γεκφζηεο  Ππκβάζεηο  Έξγσλ,  Ξξνκεζεηψλ  θαη  πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή  ζηηο  Νδεγίεο  2014/24/  ΔΔ  θαη  2014/25/ΔΔ)»  σο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη 
 
 

 ηνπ Λ.4270/2014 (Α'143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
 

 ηνπ   Λ.4250/2014   (Α'74)   «Γηνηθεηηθέο   Απινπζηεχζεηο   -   Θαηαξγήζεηο,   Ππγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ.4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 
 

 ηνπ Λ.4013/2011 (Α‟204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…», 

 

 ηνπ Λ.3861/2010 (Α‟112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ   ησλ   θπβεξλεηηθψλ,   δηνηθεηηθψλ   θαη   απηνδηνηθεηηθψλ   νξγάλσλ   ζην   δηαδίθηπν 

"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 
 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β‟185) ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
 

 ηνπ Λ.2859/2000 (Α‟248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
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 ηνπ λ.2690/1999 (Α'45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α'34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”, 
 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
 

 ηεο  κε  αξ.  57654/2017  πνπξγηθήο  Απφθαζεο  (Β‟1781)  «Οχζκηζε  εηδηθφηεξσλ  ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο  θαη  δηαρείξηζεο  ηνπ  Θεληξηθνχ  Ζιεθηξνληθνχ  Κεηξψνπ  Γεκνζίσλ  Ππκβάζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.» 

 

 ησλ  ζε  εθηέιεζε  ησλ  αλσηέξσ  λφκσλ  εθδνζεηζψλ  θαλνληζηηθψλ  πξάμεσλ,  ησλ  ινηπψλ 

δηαηάμεσλ  πνπ  αλαθέξνληαη  ξεηά  ή  απνξξένπλ  απφ  ηα  νξηδφκελα  ζηα  ζπκβαηηθά  ηεχρε  ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3. πκβαηηθά ηνηρεία 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ηεο πξνκήζεηαο. 

β) Ζ νηθνλνκηθή & ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

γ) Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

δ) Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

ε)  Ζ δηαθήξπμε 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Αμία θαη Σξόπνο Δθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

Δπεηδή ε θαζαξή αμία ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ €60.000,00, θαη‟ εθαξκνγή  
ηνπ  Λ.4412/2016,  ε  αλάζεζε  ηεο  πξνκήζεηαο  ζα  πξαγκαηνπνηεζεί  κε  ηελ  δηεμαγσγή ηνπ  αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ  δηαγσληζκνχ,  κε  φξνπο  πνπ  θαζνξίδεη  ε  Ν.Δ.,  θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα  από  νηθνλνκηθή  άπνςε  πξνζθνξά: απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηα 
πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ β & γ  θαη απνθιεηζηηθά βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο  πνηόηεηαο - 

ηηκήο γηα ηα πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ α & δ θαη ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

Ζ αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  200.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%,  ζα  

βαξχλεη  δε  ηνλ ΘΑ 64-7131.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  ηξέρνληνο  νηθνλνκηθνχ  έηνπο  ηνπ Γήκνπ 

Φηιηαηψλ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ην Ξξφγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ύκβαζε 

Ν  αλάδνρνο  ηεο  πξνκήζεηαο  κεηά  ηελ  θαηά  λφκν  έγθξηζε  ηνπ  απνηειέζκαηνο  απηήο  είλαη 

ππνρξεσκέλνο  λα  έξζεη  ζε  νξηζκέλν  ηφπν  θαη  ρξφλν,  εληφο  είθνζη  (20)  εκεξψλ  απφ  ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο ή φπσο αιιηψο νξίδεηαη ζε απηή (άξζξν 105 παξ. 4 
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Λ.4412/16) γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη, ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, 

εγγχεζε γηα ηελ θαιή ηεο εθηέιεζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

Ζ  εγγχεζε  θαιήο  εθηέιεζεο  ηεο  ζχκβαζεο  θαζνξίδεηαη  ζε  πνζνζηφ  5%  επί  ηεο  αμίαο  ηεο 

ζχκβαζεο κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Υξόλνο Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζα θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ  

ζπκκεηερφλησλ  ζην  δηαγσληζκφ,  ζε  θακία  πεξίπησζε  φκσο  δελ  ζα  είλαη  κηθξφηεξνο  απφ ηα φξηα 
πνπ ηίζεληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Πνηληθέο Ρήηξεο - Έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ 

Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά  έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε  πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/16, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Πιεκκειήο  θαηαζθεπή 

Δθ' φζνλ ε πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη  

ππνρξεσκέλνο  λα  ην  βειηηψζεη  ή  θαη  λα  ην  αληηθαηαζηήζεη  αλ  ε  ππεξεζία  ην  ζεσξεί απαξαίηεην 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

πξνκεζεπηήο   ζεσξείηαη   σο   εθπξφζεζκνο   θαη   ππφθεηηαη   ζε   θπξψζεηο   ιφγσ   εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε  
θαη  εθφζνλ  έρεη  ιήμεη  ν  ζπκβαηηθφο  ρξφλνο,  θεξχζζεηαη  έθπησηνο  θαη  ππφθεηηαη  ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. (άξζξν 213 παξ.1 Λ.4412/16). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Φόξνη - Σέιε - Κξαηήζεηο 

Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελλ 

Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε  ηνλ  ηξφπν  

πνπ  πξνβιέπεηαη  ζηα  έγγξαθα  ηεο  ζχκβαζεο.  Ηδίσο  βαξχλεηαη  κε  ηηο  αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
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ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή  απφ  ηελ  
Αλαζέηνπζα  Αξρή  ζην  φλνκα  θαη  γηα  ινγαξηαζκφ  ηεο  Γεληθήο  Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ)  Θξάηεζε  0,06%  ε  νπνία  ππνινγίδεηαη  επί  ηεο  αμίαο  θάζε  πιεξσκήο  πξν  θφξσλ  θαη  θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 

Κε  θάζε  πιεξσκή  ζα  γίλεηαη  ε  πξνβιεπφκελε  απφ  ηελ  θείκελε  λνκνζεζία  παξαθξάηεζε  θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο, αξρηθή ή θαη επαλαιεπηηθή, ησλ πεξηιήςεσλ δηαθήξπμεο ζε εθεκεξίδεο βαξχλνπλ 

ηνλ αλάδνρν (άξζξν 4 Λ.3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/ 2009 θαη ηελ 
εγθχθιην 11 αξ. πξση.27754/28.06.2010 ηνπ π. Δζσηεξηθψλ). 

Ν Φ.Ξ.Α. επί ηνηο (%) ζηνλ νπνίνλ ππάγνληαη ηα δεηνχκελα είδε, βαξχλεη ην Γήκν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Δμνθιεηηθόο Λνγαξηαζκόο 

Ζ  πιεξσκή  ηνπ  αλαδφρνπ  ζα  γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο  θαη  πξνυπνζέηεη,  εθηφο  

απφ  ηελ  έθδνζε  ησλ λφκηκσλ  παξαζηαηηθψλ  εθ  κέξνπο  ηνπ  θαη  ηελ  ηήξεζε  ησλ  ινηπψλ  
ππνρξεψζεσλ  ηνπ  πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

Κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ, ν αλάδνρνο εθδίδεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην πψιεζεο. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ 
εηδψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ πνζνχ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη 

εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη 

θαηαιιειφηεηα ηνπο. 

Κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ 

πξνζθφκηζε  ησλ  λφκηκσλ  δηθαηνινγεηηθψλ  θαη  ηελ  νινθιήξσζε  θάζε  λφκηκνπ  ειέγρνπ  απφ  ηελ 
πεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή εληφο 

ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ.Ε΄ (Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλθαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) ππνπαξάγξαθνο Ε.5 (Ππλαιιαγέο κεηαμχ ησλ  επηρεηξήζεσλ  θαη  

Γεκνζίσλ  Αξρψλ-  Άξζξν  4  Νδεγίαο  2011/7)  ηνπ  Λ.4152/2013  (ΦΔΘ Α‟107). 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Παξαιαβή 

Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ ζην Γήκν Φηιηαηψλ, ελψ νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα  είλαη  ηειηθέο.  

Ζ  παξαιαβή  ησλ  ππφ  πξνκήζεηα  εηδψλ  ελεξγείηαη  απφ  ηελ  αξκφδηα  Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο παξνπζία 
ηνπ αλαδφρνπ. 

Δάλ  θαηά  ηελ  παξαιαβή  δηαπηζησζεί  απφθιηζε  απφ  ηηο  ζπκβαηηθέο  Ρερληθέο  Ξξνδηαγξαθέο,  ε 

Δπηηξνπή  Ξαξαιαβήο  κπνξεί  λα  πξνηείλεη  ηελ  απφξξηςε  ησλ  ππφ  πξνκήζεηα  εηδψλ,  ή  ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαιαβήο εληφο ηεο απφ ηελ ίδηα 
νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπνπ. 
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Ζ παξαιαβή  ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο  επηηξνπέο  ηεο  παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221  (άξζξν 208 

παξ.1 ηνπ Λ.4412/16). 

Θαηά  ηε  δηαδηθαζία  παξαιαβήο  ησλ  πιηθψλ  δηελεξγείηαη  πνηνηηθφο  θαη  πνζνηηθφο  έιεγρνο  θαη 
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπµεί, ν πξνµεζεπηήο (άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Λ.4412/16). 

Αλ ε ζχµβαζε πξνβιέπεη µφλν µαθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο µεηά ηε δηελέξγεηα ηεο µαθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. 

Ρα    πξσηφθνιια    πνπ    ζπληάζζνληαη    απφ    ηηο    επηηξνπέο    παξαιαβήο,    πξσηνβάζµηεο    ή 

δεπηεξνβάζµηεο,  θνηλνπνηνχληαη  ππνρξεσηηθά  θαη  ζηνπο  πξνµεζεπηέο  (άξζξν  208  παξ.6  ηνπ 
Λ.4412/16). 

Γηα  νηηδήπνηε  άιιν  ζρεηίδεηαη  κε  ηελ  παξαιαβή  ησλ  πιηθψλ,  ηζρχεη  ην  άξζξν  208  παξ.5  ηνπ 
Λ.4412/16. 

 

 

Άξζξν 13. Υξόλνο Παξάδνζεο 

Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο: εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξώλ γηα φια ηα πξνζθεξφκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ 

α, β, γ θαη δ. 

 

   

Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

                    Πσηήξηνο Σξήζηνπ  

          Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο Ρ.Δ. 

 Φηιηάηεο 2/4/2019 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

H Ξξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 
Ξεξηβάιινληνο & Ξνιενδνκίαο 

 

 

 

Όιγα Γεκεξηδή 

 

 

 





 

Σελίδα 67 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [6308] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ελ. Βενιηζλου 8, Πόλθ: Φιλιάτεσ Σαχ. Κωδικόσ: 
46300] 
- Κωδικόσ NUTS : [EL542] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Χριςτου ωτιριο+ 
- Τθλζφωνο: [2664360166 & 181] 
- Θλ. ταχυδρομείο: [info@filiates.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.filiates.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ & ΤΝΟΓΤΔΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΙΑΣΩΝ] 
          CPV: 16700000-2, 16310000-1, 43313100-1, 43200000-5 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *…………………………….  ΡΟΚΘΥΞΘ,   
                                              …………………………….  ΔΙΑΚΘΥΞΘ+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΑ+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 

 





 

Σελίδα 75 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 





 

Σελίδα 77 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 





 

Σελίδα 78 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................] 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 





 

Σελίδα 88 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Αφοφ λάβαμε γνϊςθ των όρων τθσ αρικ. Πρωτ. 10148/2019  Διακιρυξθσ για τθν Προμικεια 
μθχανθμάτων ζργου & ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Φιλιατϊν, υποβάλλουμε τθν παροφςα 
προφορά για το ΣΜΗΜΑ : ………..και δθλϊνουμε ότι αποδεχόμαςτε πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλουσ 
του όρουσ και αναλαμβάνουμε τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν αρικ.  
2/2019  Μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου.  

 

A/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(ΔΤΡΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ΔΤΡΩ) 

 ΣΜΗΜΑ Α:        

1 Γεσξγηθφο ειθπζηήξαο (ηξαθηέξ) ηεκ 1   

   ΑΘΡΟΙΜΑ  

   ΦΞΑ 24%  

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Α  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Αφοφ λάβαμε γνϊςθ των όρων τθσ αρικ. Πρωτ. 10148/2019  Διακιρυξθσ για τθν Προμικεια 
μθχανθμάτων ζργου & ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Φιλιατϊν, υποβάλλουμε τθν παροφςα 
προφορά για το ΣΜΗΜΑ :………..και δθλϊνουμε ότι αποδεχόμαςτε πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλουσ 
του όρουσ και αναλαμβάνουμε τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν αρικ.  
2/2019  Μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου.  

 

A/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(ΔΤΡΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ΔΤΡΩ) 

 ΣΜΗΜΑ Β:        

2 Καηαζηξνθέαο  ηεκ 1   

   ΑΘΡΟΙΜΑ  

   ΦΞΑ 24%  

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Β  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Αφοφ λάβαμε γνϊςθ των όρων τθσ αρικ. Πρωτ. 10148/2019  Διακιρυξθσ για τθν Προμικεια 
μθχανθμάτων ζργου & ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Φιλιατϊν, υποβάλλουμε τθν παροφςα 
προφορά για το ΣΜΗΜΑ :………..και δθλϊνουμε ότι αποδεχόμαςτε πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλουσ 
του όρουσ και αναλαμβάνουμε τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν αρικ.  
2/2019  Μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου.  

 

 

A/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(ΔΤΡΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ΔΤΡΩ) 

 ΣΜΗΜΑ Γ:        

3 Μαραίξη εθρηνληζκνύ ηεκ 1   

   ΑΘΡΟΙΜΑ  

   ΦΞΑ 24%  

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Αφοφ λάβαμε γνϊςθ των όρων τθσ αρικ. Πρωτ. 10148/2019  Διακιρυξθσ για τθν Προμικεια 
μθχανθμάτων ζργου & ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Φιλιατϊν, υποβάλλουμε τθν παροφςα 
προφορά για το ΣΜΗΜΑ :………..και δθλϊνουμε ότι αποδεχόμαςτε πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλουσ 
του όρουσ και αναλαμβάνουμε τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν αρικ.  
2/2019  Μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου.  

 

A/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(ΔΤΡΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(ΔΤΡΩ) 

 ΣΜΗΜΑ Γ:     

4 Δθζθαθέαο-θνξησηήο ηεκ 1   

   ΑΘΡΟΙΜΑ  

   ΦΞΑ 24%  

  ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Γ  
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
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15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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xxxvii

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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