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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει συνοπτικό, διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά είδος, (βάσει κριτηρίων), σύμφωνα με τις διατάξεις των: ν. 

4412/2016 (Α' 147), ν. 4270/2014 (Α' 143),  ν. 4250/2014 (Α' 74), της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 

107), του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112), του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),  του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'), του ν.2690/1999 (Α' 45), του π.δ 80/2016 (Ά  145), του π.δ 28/2015 (Α' 34), 

Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, τις 170/2017 και 202/2017 

πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την ανακήρυξη αναδόχου/χων για την «Προμήθεια δύο 

(2) υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων», για το έτος 2017. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 

11/04/2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για 

την προμήθεια των ειδών: 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΑΞΙΑ (€) 

1 39713300-6 

Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 

15m
3 

(Συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση παλαιάς υπερκατασκευής ανοιχτού φορτηγού 

SCANIA ΚΗΗ 5204 και τοποθέτηση νέας. Τοποθέτηση της παλαιάς υπερκατασκευής σε 

εταίρο μεταχειρισμένο πλαίσιο απορριμματοφόρου οχήματος STEYER KHO 4932 αφού 

προηγηθεί αποξήλωση της υπάρχουσας) 

1 46.750,00 46.750,00 

2 34224200-5 

Προμήθεια υπερκατασκευής ανοιχτού οχήματος - ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 

χωρητικότητας 4m
3
 

(Συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση της παλαιάς υπερκατασκευής του 

απορριμματοφόρου NISSAN ΚΗΟ 5092 και η τοποθέτηση της νέας.) 

1 13.000,00 13.000,00 

 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 59.750,00 

 
 

  
ΦΠΑ 24% 14.340,00 

 
 

  

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
74.090,00 

Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 10/04/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. με κατάθεσή τους επί 

αποδείξει στο Πρωτόκολλο του Δήμου (πλ. Δημοκρατίας 1- Περιστέρι). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 74.090,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα 

χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 

Εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 14/2017 και της διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ. 121 35 αρμόδιος υπάλληλος ο κ 

Βασίλειος. Αγγελόπουλος τηλ. 210-5701606 ώρες 08:00 έως 15:00 καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου: 

www.peristeri.gr . 

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα μέσω ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 

στη διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών και μέσω του ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα 

«Προκηρύξεις» από την ανάρτησή τους σε αυτά. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 27/03/2017. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στον ιστότοπο του Δήμου www.peristeri.gr: 27/03/2017. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Δημοτικό κατάστημα. 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

Περιστέρι:27/03/2017 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου:Τ.Τ.11792 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Πληρ: κος Βασίλειος Αγγελόπουλος 

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 

       Περιστέρι 12135 

Τηλ. 210 5764960 

 

Κοινοποίηση 

1. κ. Δήμαρχο 

2. Γρ. Αντιδημάρχων 

3. κ. Νομικό Σύμβουλο 

4. Πρόεδρο & μέλη επιτροπής 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Πληροφορίες: κος Βασίλειος Αγγελόπουλος 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 
          Περιστέρι 12135 
Τηλ. 210-5701606 
Email: tdso@peristeri.gr  
 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, και βάσει κριτηρίων 
αξιολόγησης, για την Προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων (CPV: 39713300-
6, 34224200-5). 
 

Περιστέρι: 27/03/2017 
Αρ. Πρωτ.:T.T. 11792 

Προμήθεια δύο (2) 
υπερκατασκευών φορτηγών 
οχημάτων 
 
 
Προϋπολογισμός: 74.090,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 1:  Ισχύουσες διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

7. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

8. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

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

10. του Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει, 
11. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 
12. Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές με τα 

είδη της παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ. 
13. την υπ’ αριθ. 14/28-2-2017  Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Περιστερίου, 
14. το υπ’ αριθ. οικ.9178/10-3-2017 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:17REQ005905039 για την 

προμήθεια δύο υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων, 
15. την υπ’ αριθ. 170/16-3-2017 (ΑΔΑ: .7ΙΙ3ΩΞ2-190)  πράξη της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία εγκρίθηκε: α) η διενέργεια της δαπάνης για την προμήθεια, β) η διάθεση 
πίστωσης 74.090,00€, σε βάρος του υπό Κ.Α. 20.7132.205 (74.090,00 ευρώ), πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, γ) ο τρόπος ανάθεσης και δ) η με αρ. 
14/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 

16.την με αριθ. 202/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΔΤΩΞ2-Ν32)απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίσθηκαν 
οι όροι του Διαγωνισμού, 

17. την με αριθ. 542/29-09-2016 πράξη της Ο.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και η επιτροπή αξιολόγησης 
ενστάσεων, 

18. την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 7423/28-2-2017 του Δημάρχου Περιστερίου 
Α. Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 

19. την με αρ. πρωτ. 10260/17-3-2017 και με Α/Α:  Α 405, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
δαπάνης και με αριθμό καταχώρησης Α 405. στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, 
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ΑΡΘΡΟ 2:  Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος θα είναι : 
- Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Σύμβαση 
- Η 14/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου (γενική 
και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 
- Οικονομική προσφορά αναδόχου. 
- Προϋπολογισμός μελέτης. 
 
 
Στοιχεία του διαγωνισμού (συνοπτικά) 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής /Τμήμα 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - 
τιμής για τα προσφερόμενα είδη,  
(και βάσει κριτηρίων αξιολόγησης). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11/04/2017  &  Ώρα: 10:00 έως 10:30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων 
Αγ. Βασιλείου 62  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 39713300-6, 34224200-5 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: δεν απαιτείται. 
 
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: 5% της αξίας 
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
59.750,00€ προ ΦΠΑ 24%. 
 
74.090,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 90 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα διακήρυξη 
μελέτη 14/2017 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως αναφέρεται ανά είδος στη  συνημμένη στην 
παρούσα διακήρυξη μελέτη 14/2017 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 
φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη  
και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 
 

1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

3 ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου 
Προϋπολογισμός. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, και βάσει κριτηρίων αξιολόγησης. 
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 67.947,40€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 20.7132.205 (74.090,00 ευρώ), πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 
Τα υπό προμήθεια είδη και οι τεχνικές τους προδιαγραφές, αναφέρονται αναλυτικά στην 
14/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, η οποία και αποτελεί 
επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Σύντομη περιγραφή της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης έχουν ως εξής: 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 39713300-6 

Προμήθεια υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 15m3 

(Συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση 
παλαιάς υπερκατασκευής ανοιχτού 
φορτηγού SCANIA ΚΗΗ 5204 και 

τοποθέτηση νέας. Τοποθέτηση της 
παλαιάς υπερκατασκευής σε εταίρο 

μεταχειρισμένο πλαίσιο 
απορριμματοφόρου οχήματος STEYER KHO 
4932 αφού προηγηθεί αποξήλωση της 

υπάρχουσας) 

1 46.750,00 46.750,00 

2 34224200-5 

Προμήθεια υπερκατασκευής 
ανοιχτού οχήματος - ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα χωρητικότητας 4m3 
(Συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση της 

παλαιάς υπερκατασκευής του 
απορριμματοφόρου NISSAN ΚΗΟ 5092 και 

η τοποθέτηση της νέας.) 

1 13.000,00 13.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 59.750,00 

 
 

  
ΦΠΑ 24% 14.340,00 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.090,00 
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ΑΡΘΡΟ 4:  Αναθέτουσα αρχή 

 

Επωνυμία Δήμος Περιστερίου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12135 

Τηλέφωνο 210-5701606 

Φαξ 210-5764960 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tdso@peristeri.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Αγγελόπουλος 

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

 

ΑΡΘΡΟ 5:  Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων, Αγ. Βασιλείου 
62 στις 11/04/2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 ενώπιον της Αρμόδιας 
επιτροπής διαγωνισμού. Η αποσφράγιση πραγματοποιείται αμέσως μετά το χρόνο λήξης της 
υποβολής προσφορών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6:  Επιτροπή διαγωνισμού – Ενστάσεων - Πληροφορίες  

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε με την 542/2016 πράξη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του διαγωνισμού ορίστηκε με την 542/2016 πράξη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το τμήμα 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου, στην οδό Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι, 1ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος ο κος 
Βασίλειος Αγγελόπουλος, στο τηλέφωνο 210-5701606 και fax 210-5764960. 
Η διάθεση των εγγράφων της σύμβασης γίνεται ατελώς από το τμήμα Διαχείρισης & 
Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το 
γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων ενδιαφερομένων για το διαγωνισμό, όσον αφορά 
στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, μέχρι 2 ημέρες πριν τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
Τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.eprocurement.gov.gr) στην ενότητα «Προκηρύξεις», όπως και στον ιστότοπο του Δήμου 
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Περιστερίου www.peristeri.gr στην ενότητα «Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών» 
μετά την ανάρτησή τους σε αυτά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7:  Δεκτοί στο Διαγωνισμό  

 
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι  εγκατεστημένα : 
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΣΔΣ : Ν.2513/1997, ΦΕΚ 139 Α’), καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
7.2 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
7.3 Γενικοί Όροι Συμμετοχής 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτόν το διαγωνισμό με περισσότερες της μιας 
προσφορές. 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο 
διαγωνισμό, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της προσφοράς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8:  Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
8.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
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οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Συγκεκριμένα: Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(O.E. και Ε.Ε.), και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
8.2 α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 
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οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
8.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016, 
η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητα του,  
8.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 9:  Κριτήρια Επιλογής 

9.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων 
(συναφή με το αντικείμενο των προς υπό προμήθεια ειδών) θα πρέπει να αποδεικνύεται με 
την εγγραφή τους σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
- μέλος εγκατάστασής τους. Απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ. 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 15 της παρούσης τα οποία προσκομίζονται 
μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
  
9.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα απαιτείται 
δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ο οποίος δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανά είδος συμμετοχής, χωρίς το ΦΠΑ 
κατ’ έτος. Απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ αν καλύπτει τα παραπάνω. 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 15 της παρούσης τα οποία προσκομίζονται 
μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
 
9.3 Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 
Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται σωρευτικά με τους παρακάτω τρόπους: 
α) Κατάλογος συμβάσεων τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση 
προμηθειών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόμενος από συστάσεις ορθής 
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών, (δηλώνονται στο ΤΕΥΔ και προσκομίζονται μετά την 
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου). 
β) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται ανά είδος συμμετοχής στην Γενική και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων της 14/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής/Τμήμα Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων αποδεικνύει την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα του συμμετέχοντα.  
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 11 της παρούσης τα οποία προσκομίζονται 
την ημέρα διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 
9.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 
προβλέπονται στην παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που σχετίζονται με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 9.3 του παρόντος άρθρου, 
ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς. 
Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, θα πρέπει 
να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, 
ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 
πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα 
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να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα 
αρχή θα απαιτήσει ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Με τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Οι προσφέροντες υποβάλουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το 
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ (Παράρτημα IV), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
8 (Λόγοι αποκλεισμού) και πλήρωσης κατά περίπτωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 9 
(Κριτήρια Επιλογής) αντίστοιχα της παρούσης διακήρυξης. 
Στο ΤΕΥΔ συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία του, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β & 
Γ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β & Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ α) & ΜΕΡΟΥΣ VI, ώστε να 
δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται 
από τη διακήρυξη και την 14/2017 μελέτη. 
Σε κατάλληλο σημείο του ΤΕΥΔ δηλώνονται τα είδη συμμετοχής. 
Όσα δικαιολογητικά, τεχνικά στοιχεία κ.λπ. ζητούνται να κατατεθούν με τον φάκελο της 
προσφοράς τη μέρα του διαγωνισμού (π.χ. στοιχεία – έγγραφα τεχνικής προσφοράς), δεν 
απαιτείται να δηλώνονται στο ΤΕΥΔ. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
To ΤΕΥΔ υπογράφεται περί νομικών προσώπων από κοινού από τους έχοντες υποχρέωση 
υπογραφής του. 
Συγκεκριμένα για τα νομικά πρόσωπα υπογράφεται από όλους τους υπόχρεους της ενότητας 
8.1 του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης αναφορικά με τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της ενότητας αυτής (8.1 του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11:  Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής προσφοράς 

1. Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της 14/2017 μελέτης, 
καθώς και όλα εκείνα που τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9.3. περ. β́ . 
2. Όσα από τα στοιχεία – δικαιολογητικά, δηλώσεις, Υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά 
ISO, εγχειρίδια, άδειες λειτουργίας κ.λπ. στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν ορίζονται 
ρητά στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 14/2017 μελέτης, ότι δηλώνονται 
στο ΤΕΥΔ και προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού 
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αναδόχου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντα κατά την υποβολή του τη μέρα του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 12:  Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά θα αναλύεται στην τιμή μονάδος για το προσφερόμενο είδος 
συμμετοχής προ και με του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Περεταίρω ανάλυση οικονομικής προσφοράς 
του προσφέροντος δεν είναι υποχρεωτική. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13:  Υποβολή προσφορών 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού. 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα 
που θα γίνει ο διαγωνισμός αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους με την επίδειξη της 
ταυτότητάς τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την 
προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής τoυ 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο το οποίο 
επιδεικνύουν και παραδίδουν αντίγραφο στην επιτροπή του διαγωνισμού. 
Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 10/04/2017 και ώρα 
14:00 μ.μ. με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου (πλ. Δημοκρατίας 1- Περιστέρι). Οι 
προσφορές που υποβάλλονται με αυτό τον τρόπο πρέπει να υποβάλλονται, επί αποδείξει, 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που κατατίθεται μετά 
την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Οι υποβληθείσες 
έγκαιρα προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλούνται και παραδίδονται στο 
αρμόδιο όργανο (επιτροπή αξιολόγησης), που καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας 
διακήρυξης για την αποσφράγιση.  
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία 
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 
επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
επιτροπή του διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο της επιτροπής του διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Όλα τα έγγραφα της προσφοράς υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
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είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο 
κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να  αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

γ) Ο τίτλος της σύμβασης και ο αριθμός διακήρυξης 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

ε) 
Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (με υποχρεωτική αναγραφή και των στοιχείων 

επικοινωνίας τηλέφωνο, φαξ, email ή άλλο) 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», (σε ένα 
πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 
10 της παρούσας διακήρυξης. 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», (σε ένα πρωτότυπο 
και δύο αντίγραφα), ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του άρθρου 11. 
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις του φακέλου Τεχνικής προσφοράς και 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», (σε ένα 
πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι τρεις φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και 
της οικονομικής προσφοράς φέρουν επίσης και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σημείωση: ως πρωτότυπο νοείται το κυρίως αντίτυπο που περιλαμβάνει τα τυχόν υποβληθέντα 
πρωτότυπα έγγραφα (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις) ή και ευκρινή φωτοαντίγραφα για κάθε 
υποφάκελο. 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του 
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
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σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 14:  Τρόπος Διενέργειας - αξιολόγηση του διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης διακήρυξης. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, όπως και η αξιολόγηση για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, παρουσία 
των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, που 
επιθυμούν να παρίστανται, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, και σύμφωνα με το άρθρο 21 
(Εχεμύθεια) του Ν.4412/2016 (αφορά σε κάθε στάδιο). 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερο από ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο. 
Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, ο εκάστοτε 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 
καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο παραστατικού 
εξουσιοδότησης εκπροσώπησης. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
Μονογράφονται οι τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".  
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο (όχι υποχρεωτικά ανά 
σελίδα και εκτός από τυχόν προσκομιζόμενα ΦΕΚ ή prospectus). 
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 
αποδεκτά, δεν ελέγχονται στη συνέχεια τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 
Κατά την αξιολόγηση του παραπάνω σταδίου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών, 
η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό όσων υπέβαλαν προσφορές, και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών. 
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, η επιτροπή 
προβαίνει στην αξιολόγηση και έλεγχο των τεχνικών προσφορών. Ελέγχεται η πληρότητα και 
η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη 
διακήρυξη και η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό όσων υπέβαλαν τεχνικές 
προσφορές, και τα αρχικά αποτελέσματα του ελέγχου τους. 
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών ολοκληρώνεται με την βαθμολόγηση των Κριτηρίων 
(Στοιχείων) Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης 
κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους 
πίνακες που ακολουθούν και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές της 
14/2017 μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης και βάσει όλων των 
στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν 
αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την επιτροπή αξιολόγησης του 
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διαγωνισμού. 
 
Τα στοιχεία αξιολόγησης ανά είδος κατατάσσονται σε επί μέρους ενότητες Κριτηρίων. 
 
Η επιτροπή του διαγωνισμού για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, 
αξιολογεί κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη της προμήθειας κατά περίπτωση σύμφωνα με 
τους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης την 
επιθυμητή βαθμολογία εκάστου εξ αυτών και τον συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου.  
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Οι πίνακες έχουν ως ακολούθως :  
 
 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΕΣΑ 15m3 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   

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

2 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 7,00 

3 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

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

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 5,00 

 
Β.ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ & 
ΓΕΡΑΝΟΥ   

6 Χωρητικότητα μετασκευασμένης κιβωτάμαξας, 
υλικά και τρόπος μετασκευής 100-120 10,00 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  
7 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 13,00 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  100-120 15,00 

9 

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

100-120 17,00 

10 Χρόνος παράδοσης  100-120 8,00 

 
 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 4m3 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

  

1 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 20,00 

2 Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια  - 
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 13,00 

3 Σύστημα ανατροπής  100-120 13,00 

4 Οπίσθια θύρα  100-120 12,00 

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 5,00 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  
6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 15,00 

8 

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

100-120 12,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

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

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

σ1+σ2+...σν = 1 (100%) (τύπος  2) 
 
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα του τύπου 1. 
Πρώτος στην κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας ανά είδος συμμετοχής 
για υποψήφιος προσωρινός ανάδοχος είναι εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει 
το μεγαλύτερο αριθμό στο U. 
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Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, για 
τις προσφορές των οποίων και οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση της επιτροπής, η οποία 
κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω email στους διαγωνιζόμενους εφόσον η αποσφράγιση 
δεν πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με την υποβολή των προσφορών και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, αν αυτό είναι εφικτό κατά την κρίση της επιτροπής. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ή και των τεχνικών προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένσταση κατά της απόφασης 
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων 
κατ’ αυτής. 
Ακολουθεί ο έλεγχος και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η Επιτροπή προβαίνει 
στην καταχώριση σε πρακτικό για το αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών προσφορών. 
Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της 
προσφοράς κάθε συμμετέχοντα ανά είδος συμμετοχής. 
Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία (της τεχνικής προσφοράς) 
U προσδιορίζουν την Συγκριτική τιμή  (λ)  (ανοιγμένη προσφορά), από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 
   U 

 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο σύγκρισης λ (Συγκριτική τιμή). 
Η Επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου τελικά ανά 
είδος στον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο Συγκριτικής τιμής λ εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης. 
Η ανωτέρω διαδικασία θα τηρηθεί για κάθε διακριτό είδος ξεχωριστά. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τον ίδιο ακριβώς λόγο Συγκριτικής τιμής λ για είδος 
συμμετοχής. 
Στην περίπτωσης αυτή προκρίνεται ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η 
προσφορά συμμετέχοντα με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που έχουν ισότιμη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς για το είδος ή είδη 
συμμετοχής. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία 
αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 
 
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος - αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής και το πρακτικό να είναι ένα ενιαίο, το οποίο 
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περιλαμβάνει και τα τρία στάδια. 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τους ορίζεται, να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύμφωνα όμως πάντα με τις 
διατάξεις του άρθρου 102 του Ν4412/16. 
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί επίσης να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία που τους ορίζεται, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, 
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει 
ότι μπορεί να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
έως 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις των τριών προηγουμένων παραγράφων οι διαδικασίες ελέγχου των 
κατά περίπτωση σταδίων του διαγωνισμού ολοκληρώνονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερο της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού χρόνο. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται κατά περίπτωση με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Κατά των κατά περίπτωση ανωτέρω αποφάσεων χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται και ο προσωρινός 
ανάδοχος. Η απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, με επιμέλεια της 
αρμόδιας υπηρεσίας στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 η προθεσμία άσκησης της 
οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15:  Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 
όχι μεγαλύτερης των είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 9 της παρούσης, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 
προσκόμισής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε 
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αδίκημα σχετικό με αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Υπόχρεοι στη 
προσκόμιση αυτού είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Ε.Ε., 
διαχειριστές Ε.Π.Ε, και ΙΚΕ, πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. όπως 
αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και 
το οποίο οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, 
ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 
κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του 
διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το 
αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση 
διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 
β) Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου από την ημερομηνία προσκόμισής του, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
γ) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του, είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα), Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση 
του στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης. 
ε) Πιστοποιητικό επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή του οικείου επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι είναι 
εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης του πιστοποιητικού, καθώς επίσης και το 
ειδικό επάγγελμα τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (β) 
έως και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
στ) Αποδεικτικά μέσα (π.χ. ισολογισμοί κ.λπ.) που αφορούν την Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια του οικονομικού φορέα του άρθρου 9.2 της διακήρυξης. 
ζ) Όλα τα ρητά προσδιοριζόμενα έγγραφα, τεχνικά στοιχεία, πιστοποιητικά ISO κ.λπ. που 
απαιτούνται στην 14/2017 μελέτη να προσκομιστούν σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. 
η) Έγγραφα νομιμοποίησης - εκπροσώπησης. 
Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε δικαιολογητικά, 
πιστοποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται κατά την κρίση του, για την υπογραφή 
της Σύμβασης. 
Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν όλα 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. 
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Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
15.2 Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
15.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
15.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης ή η πλήρωση 
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης, καθώς και την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 9 της παρούσης και σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται. 
15.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 15.3, 15.4 ή 15.5, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Το πρακτικό με τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική 
Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16:  Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ολοκληρώνεται 
με τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 
5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, είτε τέλος κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
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άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, έπειτα από αίτηση τους προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 
Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/2016 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για 
τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17:  Τιμή 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που δίνει τιμές μεγαλύτερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 14/2017 
μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. 
Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της 
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18:  Υποβληθέντα έγγραφα προσφοράς 

Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα. 
Σημειώνεται ότι όλες οι προαναφερόμενες δηλώσεις (τεχνικής προσφοράς) θα είναι οι 
προβλεπόμενες του Ν. 1599/86, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να 
υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν 
πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, βεβαιούμενου του γνησίου της 
υπογραφής τoυ υπογράφοντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  
Προσκομιζόμενες δηλώσεις του Ν. 1599/86 είτε αφορούν τον συμμετέχοντα είτε οποιονδήποτε 
εμπλεκόμενο, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία προσκόμισής τους και απαιτείται θεώρηση 
του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
Λοιπά έγγραφα που υπογράφει ο συμμετέχων (εκθέσεις, βεβαιώσεις κ.λπ.) θα πρέπει να 
φέρουν ημερομηνία σύνταξης το νωρίτερο από τη δημοσίευση/ανάρτηση της παρούσας 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία προσκόμισής τους. 
Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ που αφορούν στο 
διαγωνισμό και προέρχονται ή αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή αντίγραφα, και 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
Τυχόν έγγραφα που προέρχονται από εμπλεκόμενους και αφορούν στην προμήθεια του παρόντα 
διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης το νωρίτερο από τη 
δημοσίευση/ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία 
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προσκόμισής τους. 
Έγγραφα που προέρχονται από άλλους φορείς και δεν έχουν αναφερθεί παραπάνω π.χ. 
βεβαιώσεις τραπεζών, θα φέρουν ημερομηνία το ανώτερο τρεις μήνες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται με 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19:  Κριτήριο ανάθεσης – απόρριψη προσφορών 

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη,(και βάσει 
κριτηρίων αξιολόγησης). 
Θα ανακηρυχθεί ένας ανάδοχος ανά υπό προμήθεια είδος στο σύνολο της ποσότητάς του. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα ή δεν 
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισμού και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, προσφορά η οποία έχει ελλείψεις ή 
είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης ουσιώδεις 
αποκλείσεις από τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών για υπό προμήθεια είδος η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 
χαμηλές, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του 
Ν.4412/2016. 
Περί απόρριψης προσφορών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 91 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20:  Ανακοίνωση κατακύρωσης - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο πραγματοποιείται, εφόσον ο 
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τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (αν 
απαιτείται επικαιροποίησή τους), έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την 
κατά το άρθρο 21 της παρούσας διακήρυξης και το άρθρο 6 της γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων της 14/2017 μελέτης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται 
να την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η σύμβαση συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης διακήρυξης με 
βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύμβαση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.  
Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει 
εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής. 
Για τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της ισχύουν όσα προβλέπονται κατά 
περίπτωση στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21:  Εγγυήσεις. 

- Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 
 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα απαιτηθεί ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της σύμβασης. 
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδεται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
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ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
Η εγγύηση του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 β) τον εκδότη, 
 γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
 στ)την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
 ζ) τους όρους ότι: 

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

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

 η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (ορίζεται σε τουλάχιστον 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης), 

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

 ια) τον τίτλο της σύμβασης και τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η μορφή του υποδείγματος δεν αφορά τις 
εγγυητικές που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Επίσης μικρές διαφοροποιήσεις 
από το υπόδειγμα του παραρτήματος μπορεί να έχουν εγγυήσεις που εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (π.χ. όσον αφορά την υπαγωγή τους σε περιορισμό ποσοτικού 
ορίου). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22:  Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικά προβλεπόμενο από 
τη διακήρυξη χρόνο ισχύος προσφοράς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23:  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
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πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Περιστερίου προς την Οικονομική 
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Επί των υποβληθέντων ενστάσεων γνωμοδοτεί σχετικά η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του 
διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει τις προτάσεις της στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
(Οικονομική Επιτροπή του Δήμου). 
Επισημαίνεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι με το Ν.4412/2016 δεν προβλέπονται 
ενστάσεις κατά των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού παρά μόνο ως άνω 
κατά των αποφάσεων των αποφαινόμενων οργάνων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24:  Εκτέλεση της σύμβασης 

24.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. 
 
24.2 Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και 
εισφορές υπέρ τρίτων κατά τις κείμενες διατάξεις τυχόν ισχύουσες την ημέρα του 
Διαγωνισμού. 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος. 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 
20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης.  
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει βάσει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή της προμήθειας, μετά την 
έκδοση του σχετικού τιμολογίου, στο 100% της συμβατικής αξίας αφού εκδοθούν όλα τα 
νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την 
προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και σε 
30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, 
παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 
 
24.3 Δικαιολογητικά πληρωμής 
Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα 
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εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιμολόγιο πώλησης του προμηθευτή. 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 
Ν.4412/2016).  
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/2016). 
24.4 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 
ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
24.5 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τις διατάξεις 
του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 
Γενικά για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν όσα ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά 
άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του 
Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016. 
 
24.6 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 205 του 
Ν.4412/2016) 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάμει των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης 
υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών 
υλικών-αντικατάσταση), του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου δηλαδή της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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ΑΡΘΡΟ 25:  Μονομερής λύση της σύμβασης 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέξουν μία ή 
περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26:  Παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από επιτροπή ορισμένη από την 222/2016 πράξη του 
Δημοτικού Συμβουλίου και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 
9 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 8/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27:  Χρόνος Παραλαβής των ειδών 

Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 13 και 14 της γενικής και των περιπτώσεων 1.2.10 & 1.3.8 & 2.12 των άρθρων 1 
& 2 αντίστοιχα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 14/2017 μελέτης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28:  Γλώσσα σύνταξης εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει 
να είναι στην ελληνική ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Κατ εξαίρεση ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα αν δεν υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’188). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29:  Δείγματα 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού στα κάτωθι: 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα της 
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προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε τόπο που 
θα υποδείξουν. 
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με 
μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 30:  Δημοσιότητα 

Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν (καταχωρηθούν): 
α)στο «ΚΗΜΔΗΣ» www.eprocurement.gov.gr  μέχρι 27/03/2017 στην ενότητα «προκηρύξεων» και 
β) στον ιστότοπο του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στην ενότητα «Ανοιχτή 
Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών». 
 
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 
α)στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 
β)στο κατάστημα του Δήμου Περιστερίου. 
 
 
 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλο όπως ορίζεται στην διακήρυξη……………………………. /π.χ. ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς) 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη (τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της  απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε τουλάχιστον ενενήντα 

(90) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης) 

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: …-…-………. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ…………………………. 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: κ. ……………………………………. 
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 
       Περιστέρι 12135 
Τηλ. 210 5701606 
 

 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
Περιστέρι σήμερα την …η  …………………… 2017 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 
 
α) η Μαρία Τσιώτα Μάρκου Αντιδήμαρχος Περιστερίου ενεργούσα στην περίπτωση αυτή ως νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου, 
 
και 
 
β)ο …………………………………………………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………….. με έδρα ………………………………, οδός : 
……………………….., ΤΚ: ……………..με ΑΦΜ: …………………….., ΔΟΥ: ………………………….., 
αποκαλούμενος εφεξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 
1. Η πρώτη των συμβαλλομένων έχοντας υπ' όψιν: 
ν. 4412/2016 (Α' 147), ν. 4270/2014 (Α' 143),  ν. 4250/2014 (Α' 74), της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107), του 
ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112), του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'), 
του ν.2690/1999 (Α' 45), του π.δ 80/2016 (Ά  145), του π.δ 28/2015 (Α' 34), Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, 
όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και 
- Την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 7423/28-2-2017 του Δημάρχου Περιστερίου Α. Παχατουρίδη περί 
ορισμού αντιδημάρχων. 
- Την 170/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε, η διενέργεια της δαπάνης, η 
διάθεση της πίστωσης στον υπό Κ.Α. 20.7132.205 οικονομικού έτους 2017, ο τρόπος ανάθεσης και η μελέτη 14/2017 
- την με αρ. πρωτ. 10260/17-3-2017 και με Α/Α:  Α 405, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και με αριθμό 
καταχώρησης Α 405 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, 
- την 202/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, 
- Τις ……………./2017 πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής 
- Την …………../2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, 
 
αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την «Προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων» 

για τις ανάγκες του Δήμου (ή για το είδος που αφορά η κατά περίπτωση σύμβαση) ως εξής: 
 
ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 

 
2. Το συμβατικό αντικείμενο, θα παραδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 & 14 της γενικής συγγραφής 
υποχρεώσεων της 14/2017 μελέτης (και στις περιπτώσεις 1.2.10, 1.3.8 και 2.12  κατά περίπτωση της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της 14/2017 μελέτης) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 
Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων Δήμου Περιστερίου, οδός Αγίου Βασιλείου 62. 
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην 14/2017 μελέτη της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και στην σχετική προσφορά του προμηθευτή. 
4. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων 
της 14/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, από την αρμόδια επιτροπή. 
5. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει βάσει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 200 του 
Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή της προμήθειας, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου 
αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την 
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προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και σε 30 ημέρες από την έκδοση 
του τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν 
έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 
6. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, καθώς και εφόσον 
συντρέξουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του Ν.4412/2016, 
θα χορηγεί το δικαίωμα στον Δήμο για τη λύση της με καταγγελία που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή. 
7. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια 
Αθηνών (η παρούσα πρόβλεψη αφορά και την περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν και άλλοι διάδικοι με διαφορετική 
έδρα). 
8. Οι όροι της με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………… διακήρυξης και της 14/2017 μελέτης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τους οποίους ο Προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και της προσφοράς του 
Προμηθευτή αποτελούν όρους και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
9. Ο προμηθευτής κατέθεσε την με αριθμό …………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία εκδόθηκε 
από ……………………………………………………………….. ύψους ……,..€. 
10. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, που τυχόν ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 
11. Η ανωτέρω σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 
12. Αυτό το συμφωνητικό συντάχτηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τους συμφωνούντες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τη Νομική Υπηρεσία 

Η 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III 

Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6247 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αγ. Βασιλείου 62 
/Περιστέρι/12135 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Βασίλειος Αγγελόπουλος  
- Τηλέφωνο: 210 5701606 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tdso@@peristeri.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.peristeri.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 
του σχετικού CPV): [«Προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών φορτηγών 
οχημάτων», CPV: 39713300-6, 34224200-5 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […….] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [---] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ̓  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα 
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτώΝ. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή 
οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

[] Ναι [] Όχι  
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που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 

 

17PROC005977867 2017-03-27



Προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων 
Διακήρυξη Διαγωνισμού– Συνοπτικός Διαγωνισμός 

2017 
 

41 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 

17PROC005977867 2017-03-27



Προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων 
Διακήρυξη Διαγωνισμού– Συνοπτικός Διαγωνισμός 

2017 
 

44 
 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει 
με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 Ν.3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα   εντητε Α ω Δ του παρντο 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε 
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα 
να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 
χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια 
πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής 
xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον τομέα και 
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό 
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 
ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii 
-και η αντίστοιχη αξία) 

17PROC005977867 2017-03-27



Προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών φορτηγών οχημάτων 
Διακήρυξη Διαγωνισμού– Συνοπτικός Διαγωνισμός 

2017 
 

48 
 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι 
το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν 
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας 
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας 
έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 
τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
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σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[...................................
...……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 
για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
: 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…....................................
.........] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός 
φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με 
ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός 
φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε 
για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεωΝ. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για 
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν.3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν.Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
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Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν.4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:28/2/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:14/2017 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια δύο (2) 

υπερκατασκευών φορτηγών 

οχημάτων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Πληροφορίες: κος Αναστάσιος Γαβαθάς  

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  

Περιστέρι; 12135  

Τηλ.: 210-5701647  Προϋπολογισμός: 74.090,00€ 

Email: tdso@peristeri.gr 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια:  

α) μίας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 15m
3 
(CPV: 39713300-6) και  

β) στην προμήθεια μίας (1) καινούργιας ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας 4m
3 
ανοιχτού 

φορτηγού οχήματος (CPV: 34224200-5). 

 

Στην προσπάθεια για τη ορθολογικότερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του 

Δήμου και προκειμένου να επιμερίζεται η χρήση τους, ώστε να μην επιβαρύνονται 

ορισμένα μόνο οχήματα και άλλα να χρησιμοποιούνται ελάχιστα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες 

του Δήμου μας αναζητούν τις πλέον ενδεδειγμένες και οικονομικότερες λύσεις έτσι ώστε 

μην μένουν σε αχρηστία άλλα οχήματα ή να προσφεύγουμε μόνο σε αγορά καινούργιων 

οχημάτων σε αντικατάσταση άλλων, λόγω απόσυρσης που φτάνουν στο τέλος κύκλου ζωής 

τους, εξαιτίας της υπερχρήσης τους.  

Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού σχεδιασμού αναζητούμε λύσεις ώστε να 

αναδιατάξουμε το στόλο μας με τεχνικές - μηχανολογικές επεμβάσεις σε μερικά οχήματα 

ώστε να τα καταστήσουμε λειτουργικότερα και αποδοτικότερα. 

 

Ειδικότερα: 

Α. Η υπό προμήθεια υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 15m3 θα τοποθετηθεί 

σε υπάρχον μεταχειρισμένο πλαίσιο μάρκας SCANIA, εμπορικής ονομασίας PRT ανοιχτού 

φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό, τύπου DB4X2, μεταξονίου 03900mm και 

αρ. πινακίδας ΚΗΗ 5204. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση και αποξήλωση της παλαιάς 

υπάρχουσας υπερκατασκευής (ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας και γερανού) και η τοποθέτηση 

της καινούργιας υπερκατασκευής τύπου πρέσας χωρητικότητας 15m
3 
επί του ανωτέρω 

μεταχειρισμένου πλαισίου.  

Η παλαιά υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί επί μεταχειρισμένου πλαισίου μάρκας 

STEYER, τύπου P41/6X4 T4, μεταξονίου 04070X01400mm και αρ. πινακίδας ΚΗΟ 4932 στο 

οποίο θα προηγηθεί η αποξήλωση της παλαιάς του υπερκατασκευής. 
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Β. Η υπό προμήθεια ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 4m
3
 θα τοποθετηθεί σε 

μεταχειρισμένο πλαίσιο απορριμματοφόρου κλειστού φορτηγού μάρκας NISSAN, εμπορικής 

ονομασίας ATLEON 140, τύπου ΤΚ140.80, μεταξονίου 03200mm  και αρ. πινακίδας ΚΗΟ 

5092. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση και αποξήλωση της παλαιάς 

υπάρχουσας υπερκατασκευής τύπου πρέσας του οχήματος και η τοποθέτηση της καινούργιας 

υπερκατασκευής (ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 4m
3
) επί του ανωτέρω μεταχειρισμένου 

πλαισίου. 

 

Οι παραπάνω προμήθεια και οι σχετικές μετατροπές των πλαισίων θα 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την λειτουργική βελτίωση 

των οχημάτων του στόλου του Δήμου έτσι ώστε να καταστούν αποδοτικότερα για την 

αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Καθαριότητας της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τον πλέον οικονομικό τρόπο. 

 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.090,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 20.7132.205 (74.090,00€), πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη 

σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, εφόσον καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και βάσει κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

 

  

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αναστάσιος Γαβαθάς 

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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υπερκατασκευών φορτηγών 

οχημάτων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1  Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια:  

 α) μίας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 15m
3 
και  

 β) στην προμήθεια μίας (1) καινούργιας ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας 4m
3
 ανοιχτού 

φορτηγού οχήματος. 

 

Α. Η υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 15m3 θα τοποθετηθεί σε υπάρχον 

μεταχειρισμένο πλαίσιο μάρκας SCANIA, εμπορικής ονομασίας PRT ανοιχτού φορτηγού με 

ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό, τύπου DB4X2, μεταξονίου 03900mm και αρ. 

πινακίδας ΚΗΗ 5204. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση και αποξήλωση της παλαιάς 

υπάρχουσας υπερκατασκευής (ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας και γερανού) και η τοποθέτηση 

της καινούργιας υπερκατασκευής τύπου πρέσας χωρητικότητας 15m
3 
επί του ανωτέρω 

μεταχειρισμένου πλαισίου.  

Η παλαιά υπερκατασκευή (αφού υποστεί μετασκευή) θα τοποθετηθεί επί 

μεταχειρισμένου πλαισίου μάρκας STEYER, τύπου P41/6X4 T4, μεταξονίου 03200mm και αρ. 

πινακίδας ΚΗΟ 4932 στο οποίο θα προηγηθεί η αποξήλωση της παλαιάς του 

υπερκατασκευής. 

 

Β. Η ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 4m3 θα τοποθετηθεί σε μεταχειρισμένο πλαίσιο 

απορριμματοφόρου κλειστού φορτηγού μάρκας NISSAN, εμπορικής ονομασίας ATLEON 140, 

τύπου ΤΚ140.80 και αρ. πινακίδας ΚΗΟ 5092. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση και αποξήλωση της παλαιάς 

υπάρχουσας υπερκατασκευής τύπου πρέσας του οχήματος και η τοποθέτηση της καινούργιας 

υπερκατασκευής (ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 4m
3
) επί του ανωτέρω μεταχειρισμένου 

πλαισίου. 
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ΑΡΘΡΟ 2  Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις 

διατάξεις των: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

- τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του Π.Δ 80/2016 (Α  ́ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως 

ισχύει, 

- του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 

- Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται, το πρότυπο ΕΝ1501 και τις σχετικές με 

τα είδη της παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ. 

 

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία είναι: 

- Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

- Σύμβαση 

- Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

(γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 

- Οικονομική προσφορά αναδόχου. 

- Προϋπολογισμός μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη 
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σχέση ποιότητας - τιμής για τα προσφερόμενα είδη, εφόσον καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και βάσει κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Θα αναδειχθεί ένας ανάδοχος ανά είδος της προμήθειας. 

 

Την ημέρα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν σφραγισμένες 

προσφορές όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 74.090,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 20.7132.205 (74.090,00€), πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  Σύμβαση 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. 

 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Θα απαιτηθεί προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και για 

προκύπτουσες συμβάσεις κάτω των 20.000,00€. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  Χρόνος εγγύησης – υποστήριξη 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα 

καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων. 

 

Δεν θα είναι μικρότερος των δύο ετών για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια 

υπερκατασκευών, του ενός έτους για την καλή λειτουργία της μετασκευασμένης 

υπερκατασκευής (ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό)που θα αποξηλωθεί από το όχημα ΚΗΗ 

5204 και θα τοποθετηθεί στο όχημα ΚΗΟ 4932 καθώς και εγγύηση υποστήριξης όχι 

μικρότερης των δέκα (10) ετών για την παροχή ανταλλακτικών. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η 

προσφερόμενη εγγύηση καθώς και το χρόνο εγγύησης αντισκωριακής προστασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 8  Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην 

ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

 

Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις 

τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν 

τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας 

αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  Πλημμελής κατασκευή 

Εφ' όσον η ποιότητα των υλικών και των επιμέρους στοιχείων της προμήθειας δεν 

ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 

βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το 

Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  Εξοφλητικός λογαριασμός 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 

προμήθεια υλικών. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την περίπτωση α’, παραγρ. 2 και 

παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή 

των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα 

δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την 

προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και σε 30 ημέρες από 

την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § 

Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  Τιμή 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που δίνει τιμή για είδος μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της παρούσας μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

 

Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. 

Η εργασία αποσυναρμολόγησης της παλαιάς  υπερκατασκευής του οχήματος ΚΗΗ 5204 

SCANIA και η τοποθέτηση της καινούργιας (πρέσα 15m
3
) επί του μεταχειρισμένων πλαισίου 

του καθώς και και η τοποθέτηση της παλαιάς υπερκατασκευής (ανατρεπόμενη καρότσα με 

γερανό) που θα αποξηλωθεί από το όχημα ΚΗΟ 5204 επί έτερου μεταχειρισμένου πλαισίου 

μάρκας STEYER με αρ. πινακλιδας ΚΗΟ4932, απορριμματοφόρου φορτηγού, αφού προηγηθεί 

αποξήλωση της παλαιάς υπερκατασκευής του, περιλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα του 

αναδειχθέντα της προμήθειας για το είδος αναδόχου, με ευθύνη και έξοδα που βαρύνουν 

τον ίδιο. 

 

Η εργασία αποσυναρμολόγησης της παλαιάς  υπερκατασκευής του οχήματος ΚΗΟ 5092 

NISSAN και η τοποθέτηση της καινούργιας (ανατρεπόμενη κιβωτάμαξa 4m
3
) επί του 

μεταχειρισμένου πλαισίου του περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα του αναδειχθέντα 

της προμήθειας για το είδος αναδόχου, με ευθύνη και έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  Παραλαβή της προμήθειας 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 

παρουσία του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα 

είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 14  Χρόνος παράδοσης 

Τα είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία εντός εξήντα 

(60) για την πρέσα 15m
3
 και τριάντα (30) για την κιβωτάμαξα 4m

3
, ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης/συμβάσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

υποπαραγράφους 1.3.8 και 2.12 των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα της ειδικής συγγραφής 

υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης καθώς και στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  Δείγματα 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού στα κάτωθι: 

 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 

(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 

της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε 

τόπο που θα υποδείξουν. 
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Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με 

μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 16  Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Οι υπό προμήθεια υπερκατασκευές θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένες και έτοιμες 

προς χρήση επί του πλαισίου των οχημάτων με αρ. πινακίδας ΚΗΗ 5204 και ΚΗΟ 5092 στο 

Δημοτικό Σταθμό Οχημάτων. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση της παλαιάς 

υπερκατασκευής με το γερανό που θα αποξηλωθεί από το όχημα ΚΗΗ 5204 και θα 

τοποθετηθεί επί του πλαισίου του οχήματος ΚΗΟ 4932. 

 

Ο κατά περίπτωση ανά είδος ανάδοχος αναλαμβάνει εντός του συμβατικού τιμήματος 

οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί για την τροποποίηση των σχετικών αδειών κυκλοφορίας 

των τριών προαναφερόμενων οχημάτων από τις αρμόδιες αρχές. 

 

 

 

  
Ο Συντάξας 

 

 

 

Αναστάσιος Γαβαθάς 

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Τμήματος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων  

 

 

Χρυσή Κανακάκη 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

Ελένη Πάσσου 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  Προμήθεια καινούργιας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου. 

Τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές 

Η τεχνική περιγραφή της προμήθειας του παρόντος άρθρου αφορά: 

 

- Αποσυναρμολόγηση ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας και γερανού από μεταχειρισμένο 

όχημα του Δήμου μάρκας SCANIA, τύπου DB4X2, μεταξονίου 03900mm, με αρ. κυκλοφορίας 

ΚΗΗ 5204. 

- Προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 15m
3 

επί του μεταχειρισμένου ως άνω πλαισίου (κατόπιν 

αποσυναρμολόγησης της υπάρχουσας υπερκατασκευής του οχήματος του Δήμου σύμφωνα με 

την προηγούμενη παράγραφο 1), μάρκας SCANIA, τύπου DB4X2, μεταξονίου 03900mm, με αρ. 

κυκλοφορίας ΚΗΗ 5204. 

- Αποσυναρμολόγηση υπάρχουσας υπερκατασκευής από μεταχειρισμένο όχημα του 

Δήμου μάρκας STEYER, τύπου P41/6X4 T4, μεταξονίου 04070X01400mm, με αρ. κυκλοφορίας 

KHO 4932.  

- Μετασκευή και τοποθέτηση της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας και γερανού του 

οχήματος του Δήμου της παρ.1 ΚΗΗ 5204, επί του μεταχειρισμένου  πλαισίου του μάρκας 

STEYER οχήματος, τύπου P41/6X4 T4, μεταξονίου 04070X01400mm, με αρ. κυκλοφορίας KHO 

4932, (κατόπιν αποσυναρμολόγησης της υπάρχουσας υπερκατασκευής του σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο 3). 

- Η υπερκατασκευή της παραγράφου 2 θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνεται 

πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 

Όλα τα έξοδα αποσυναρμολογήσεων και τοποθετήσεων υπερκατασκευών θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

 

1.1  Αποκλίσεις 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 

τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 

με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
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1.2  ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Η υπερκατασκευή Να είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος 

όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα Να είναι τουλάχιστον 15m3. Να είναι κατάλληλη για 

φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή 

ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. 

Να είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. 

 

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων Να είναι μικρότερος από 1 min. 

Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής 

απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

Να είναι μεγαλύτερο από 1m. Το ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων 

(από οριζόντιο έδαφος), Να είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

(μεγαλύτερο από 1400mm). 

 

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του 

οχήματος-πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο 

σασί με εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή Να 

είναι επισκέψιμοι. 

 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

μην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν 

ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  Στο πίσω μέρος του οχήματος Να υπάρχει 

θέση για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν 

απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η 

ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. 

 

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα Να είναι πλήρως στεγανή. 

 

1.2.1  Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 

Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα Να 

είναι από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και 

υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τμήματα που 

δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις (όπως η 

χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας 

θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος 

των πλευρικών τοιχωμάτων και του δαπέδου του σώματος Να είναι τουλάχιστον 3mm, το δε 

πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης Να είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω 

πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3mm.  

 

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά 

τοιχώματα να είναι χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.  

 

Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις 

ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής 

(παραστατικά αγοράς). 

 

Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις 

ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη 
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αντοχή και καλή εμφάνιση. να υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση 

επισκευής. 

 

Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος να ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 

υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της 

θύρας να μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο 

από πίσω ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να 

βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με 

την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και 

πόρτας. Η οπίσθια θύρα να είναι κλειστού τύπου για την αθέατη και υγιεινή μεταφορά 

των απορριμμάτων. 

 

1.2.2  Σύστημα συμπίεσης 

Το σύστημα συμπίεσης να είναι κατάλληλο για απορρίμματα τα οποία περιέχουν 

μεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα 

εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα 

απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. 

Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη 

αντοχή. 

 

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 

ή ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών 

αντικειμένων να είναι τουλάχιστον 1,6m3. Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με 

διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της χωρητικότητάς της. 

Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης ικανό για 

αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων να είναι τουλάχιστον 6mm. 

 

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που 

δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση 

διαρροών από το σώμα τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και 

να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή να είναι συνδεμένη με την χοάνη 

παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα 

να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της να γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας 

θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση 

σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης. 

 

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της 

υπερκατασκευής να είναι τουλάχιστον 400kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων 

απορριμμάτων προς ασυμπίεστα να είναι τουλάχιστον 4:1. 

 

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι 

κύκλοι εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως 

χειροκίνητος – διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του 

συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) 

και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και 

επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις 

του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα 

υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης  και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα και 

εντός της θύρας συμπίεσης. 

 

Να υποβληθεί επίσης με την τεχνική προσφορά μελέτη υπολογισμού πεπερασμένων 

στοιχείων σε κρίσιμα από τις καταπονήσεις και τις πιέσεις σημεία της υπερκατασκευής 
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όπως π.χ. αρθρώσεις πόρτας συμπίεσης, συστήματα ασφάλισης κλειστής πόρτας κ.α όπου 

να αποδεικνύεται έμπρακτα η αντοχή των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων στις καταπονήσεις 

που δέχονται κατά την χρήση τους. 

 

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και 

μηχανισμούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν 

οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός 

υπολογισμός αυτών.  

 

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής να  είναι αναλογικού τύπου 

έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του 

υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.   

 

Η αντίσταση του ωθητήρα  απόρριψης των απορριμμάτων να είναι ηλεκτρονικά 

ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος 

ανάλογα με το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Να υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, 

ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές. 

 

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας να υπάρχει ηχητικό σήμα. 

 

1.2.3  Σύστημα ανύψωσης κάδων 

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων να δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους 

χωρητικότητας από 120 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 

30700 και ΕΝ 840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου 

βραχιόνων ή/και xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού να είναι τουλάχιστον 

1000kg. 

 

Το όχημα να φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής 

ειδική διάταξη η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας  να ενεργοποιείται αυτόματα 

και να κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το 

σύστημα της χτένας. Ειδικότερα η διάταξη αυτή να ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα 

παραλαμβάνονται με το σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός 

της χοάνης απόρριψης των απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος 

του κάδου μετά το άδειασμα του. Η απενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση 

της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση 

του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές.  Τα ανωτέρω θα 

αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση 

όμοιας διάταξης. 

 

Να υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά 

προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος να γίνεται από εξωτερικό 

σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά προτίμηση και να περιλαμβάνει ηλεκτρικά μπουτόν 

καθώς και υδραυλικό διακόπτη με μοχλό χειρός. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο 

κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, να μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου 

κατάλληλης  ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των 

κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε.  Να υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 120 - 

360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων. 
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1.2.4  Δυναμολήπτης (P.T.O.) 

Η υπερκατασκευή να κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω 

δυναμολήπτη (P.T.O) που είναι ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων και μέσω αντλίας 

ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα 

ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν 

αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των 

εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση) και θα εμπλέκεται μέσω ηλεκτρικού συστήματος. Να 

δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της 

αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Να υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας 

δυναμολήπτη (P.T.O.). 

 

1.2.5  Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια 

Η υπερκατασκευή να έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των 

πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική 

προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις: 

 

- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ 

(ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

- Ασφάλειας μηχανών σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 – σήμανση CE για όλη την 

κατασκευή (υπερκατασκευή) και συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. 

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Η υπερκατασκευή επίσης να φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά 

σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε 

κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα 

σημεία,  φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό 

φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη 

διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται.    

 

Να υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο 

πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα 

συμπίεσης και για το οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός 

απεγκλωβισμού  να λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο.  

 

Να υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην 

καμπίνα του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.  

 

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και να ανοίγει πλήρως η οπίσθια 

θύρα. Το κλείσιμο να γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο 

πίσω μέρος του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό 

μηχανισμό. 

 

Το όχημα να φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των 

λειτουργιών - παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος. Το σύστημα αυτό να αποτελείται 

από μόνιτορ  στην καμπίνα οδηγού διαστάσεων τουλάχιστον 7 ιντσών με έγχρωμη οθόνη 

αφής τύπου υγρών κρυστάλλων, μέσω της οποίας (τόσο από τον οδηγό του οχήματος αλλά 
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και τον προϊστάμενο υπηρεσίας), θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και 

των παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου.  

Να υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μοναδικού κωδικού πρόσβασης, παρακολούθησης και 

ελέγχου παραμέτρων όπως πιέσεων σε όλα τα σημεία του υδραυλικού κυκλώματος, 

θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού αλλά και τις τυχόν υπερφορτώσεων πίεσης του 

υδραυλικού κυκλώματος.  

Το σύστημα να έχει επίσης την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης μέσω θύρας Ethernet, 

GSM, Bluetooth IOS και Bluetooth Android, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση βλαβών της 

υπερκατασκευής εξ’ αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εύκολος ο εντοπισμός 

σύνθετων βλαβών και θα αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήματος για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα στα συνεργεία επισκευής. 

Το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης λειτουργιών θα 

πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά από τους διαγωνιζόμενους και να συνοδεύεται από 

σχετικά τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν το 

προσφερόμενο ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

Το όχημα να φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων 

σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η 

ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που 

ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία 

του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα 

(πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό 

κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να 

σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε 

περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να 

απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των 

λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 

 

Να υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους 

απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως και 

ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί 

χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Προβολείς 

εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή 

απορριμμάτων καθώς και προβολείς στα πλάγια και κάτω της υπερκατασκευής, έναν από 

κάθε πλευρά. Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και 

εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων 

ενεργειών από τους εργαζόμενους. 

 

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων να είναι πλήρης και αξιόπιστος στη 

χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές 

διατάξεις. 

 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με 

ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ 

παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη 

διανοίξεως οπών στο όχημα. 

 

Να υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει 

υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης 

συμπίεσης των απορριμμάτων. 

 

Το όχημα να φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική 

πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.. 
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Να υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας 

και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

 

Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα : 

 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία της υπερκατασκευής, σε δύο σειρές στην Ελληνική γλώσσα (κατά 

προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και 

αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών 

(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 

 

1.2.6  Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή 

επίσημη μετάφραση σε αυτή) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ με την οποία να προκύπτει η 

συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-

1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα. Να υποβληθεί σχετική  δήλωση 

στο  ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης.   

 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  των 

κατασκευαστών της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων 

προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος 

της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) Να υποβληθεί σχετική 

δήλωση στο ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

 

 Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις 

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης 

των υπερκατασκευών των οχημάτων.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 

χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει 

με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας 

του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, 

σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 

αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας 

για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης 

για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την 

άσκηση. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 

μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

1.2.7  Τεχνική υποστήριξη 

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για την 

υπερκατασκευή (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
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εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 

μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας της υπερκατασκευής. 

τουλάχιστον 3 έτη. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το 

διάστημαπαράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 

10 ημέρες. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 

δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 

αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής της υπερκατασκευής  ή του επίσημου αντιπροσώπου στην 

Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και 

απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό 

απαιτηθεί. 

 

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση 

ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού 

φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 

μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). Να υποβληθεί 

σχετική δήλωση στο ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 

1.2.8  Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 

(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 

της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε 

τόπο που θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΤΕΥΔ. 

 

1.2.9  Εκπαίδευση προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, 

χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου και συντήρηση κάθε 

απορριμματοφόρου. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα 
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εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα 

εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 

1.2.10  Παράδοση οχημάτων 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο Δημοτικό Σταθμό Οχημάτων του Δήμου 

(Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι) με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

 

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση του 

μεταχειρισμένου οχήματος SCANIA ΚΗΗ 5204 στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

 

1.2.11  Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές 

της υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία 

να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου είδους. 

 

 

 

 

 

 

1.3  ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ & ΓΕΡΑΝΟΥ 

 

1.3.1  Κιβωτάμαξα 

Επί της υπάρχουσας κιβωτάμαξας (που θα αποσυναρμολογηθεί από το όχημα SCANIA) 

να εκτελεστούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες μετασκευής,  επιμήκυνσης, ενίσχυσης, 

βαφής και συντήρησης. Να λειτουργεί με υδραυλική ανατροπή και να τοποθετηθεί μέσω 

ψευδοπλαισίου στο μεταχειρισμένο πλαίσιο μάρκας STEYER. 

 

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας μετά την μετασκευή να είναι σύμφωνα με τα 

επιτρεπόμενα όρια από την νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο 

του οχήματος. 

 

Ο πυθμένας της κιβωτάμαξας να ενισχυθεί κατάλληλα και να εδράζεται πάνω σε 

ψευδοπλαίσιο με  εγκάρσιες δοκούς από τους οποίους οι δύο να είναι διατομής UNP160  

και τραβέρσες τύπου ΙΝP 80  τοποθετημένες  ανά κατάλληλα διαστήματα. 

 

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας να καθαριστούν, να ενισχυθούν και να 

έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.   

 

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής να ενισχυθεί και να αντικατασταθούν ρακόρ 

και σωληνώσεις, εφόσον απαιτείται. 
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1.3.2  Οπίσθια θύρα 

Να ελεγχθεί και να ενισχυθεί όπου κριθεί απαραίτητο. Να συγκρατείται στην 

οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. 

 

1.3.3  Υδραυλικό σύστημα 

Το υδραυλικό σύστημα να ελεγχθεί επιμελώς και να γίνουν οι απαραίτητες 

διορθώσεις / αντικαταστάσεις εξαρτημάτων όπως υδραυλικά έμβολα, PTO, δοχείο ελαίου,  

σωληνώσεις, βαλβίδες ασφαλείας. 

Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής να είναι εντός της καμπίνας του 

οδηγού. 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας να είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από τη απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν και να 

καλύπτονται από μεταλλικά κουτιά ασφαλείας. 

 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος να οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι 

εκτεθειμένες και παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 

 

1.3.4  Βαφή 

Πριν από την βαφή να γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών 

τμημάτων της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του 

Δήμου. Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

 

1.3.5  Γερανός 

Επί του οχήματος και πίσω από την καμπίνα, να τοποθετηθεί ο μεταχειρισμένος 

γερανός  (που θα αποσυναρμολογηθεί από το όχημα SCANIA), αφού γίνουν οι αναγκαίες 

εργασίες συντήρησης  και ελέγχου.  

 

1.3.6  Ποιότητα καταλληλότητα και αξιοπιστία 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 

 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008  του 

κατασκευαστή / μετασκευαστή της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των 

αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης 

(Μ.L.A.).Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 

μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

 Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις 

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης 

των οχημάτων.  
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Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο 

διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων 

εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης 

επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει 

να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση 

που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται 

δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας 

συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση. Να υποβληθεί σχετική  

δήλωση στο ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

 

1.3.7  Τεχνική υποστήριξη 

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους για την 

μετασκευασμένη υπερκατασκευή (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα 

σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 

φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας μετασκευασμένης υπερκατασκευής 

τουλάχιστον 1 έτους. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 

ημέρες. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός 

δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 

αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  

 

 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της πλήρους συντήρησης (εργασία, αναλώσιμα, 

ανταλλακτικά) μετά το πέρας της προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι 

τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών αθροιστικά.   

 

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας 

της σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να 

αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα 

πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης 

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο ΤΕΥΔ 

και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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1.3.8  Παράδοση οχημάτων 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει θα γίνει στο Δημοτικό Σταθμό Οχημάτων 

του Δήμου (Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι) με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.  

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξήντα (60) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση των 

οχημάτων SCANIA ΚΗΗ 5204 & STEYER ΚΗΟ 4932 στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

 

1.4  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ 15m3) 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές 

και επεξηγηματικές. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
Εισαγωγή  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

 Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ    

2.  
Kιβωτάμαξα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

3.  
Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

4.  
Σύστημα συμπίεσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

5.  
Σύστημα ανύψωσης κάδων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

6.  
Δυναμολήπτης (P.T.O.) 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

7.  
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

8.  
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

9.  
Τεχνική Υποστήριξη  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

10.  
Δείγμα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

11.  
Εκπαίδευση Προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

12.  
Παράδοση Οχημάτων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

13.  
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

 Β. ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ & ΓΕΡΑΝΟΥ    

14.  
Kιβωτάμαξα 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

15.  
Οπίσθια θύρα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

16.  
Υδραυλικό Σύστημα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

17.  
Βαφή 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

18.  
Γερανός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

19.  
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

20.  
Τεχνική Υποστήριξη  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

21.  
Παράδοση Οχημάτων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   
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1.5  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ 15m3) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   

1 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά 

και τρόπος κατασκευής 
100-120 10,00 

2 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 

χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 7,00 

3 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 5,00 

4 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 

απορριμμάτων  
100-120 10,00 

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 5,00 

 
Β.ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ & 

ΓΕΡΑΝΟΥ 
  

6 

Χωρητικότητα μετασκευασμένης 

κιβωτάμαξας, υλικά και τρόπος 

μετασκευής 

100-120 10,00 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  
7 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 13,00 

8 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 15,00 

9 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  

συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 17,00 

10 Χρόνος παράδοσης  100-120 8,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

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

τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

 

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

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 

 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν 

την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

U 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 

τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΑΡΘΡΟ 2.  Προμήθεια καινούργιας κιβωτάμαξας 4m3 

Τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές 

 

2.1  Γενικά χαρακτηριστικά 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια μίας καινούργιας ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας 

μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κ.λπ. 

 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα 

ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην 

Ελλάδα. 

 

Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί σε μεταχειρισμένο πλαίσιο NISSAN,εμπορικής 

ονομασίας ATLEON 140, τύπου ΤΚ140.80 οχήματος του Δήμου, μικτού βάρους 8ton, 

μεταξονίου 03200mm και αρ. πινακίδας ΚΗΟ 5092. Στην προσφερόμενη τιμή θα 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες αποξήλωσης της υπάρχουσας υπερκατασκευής και η 

τοποθέτηση της καινούργιας. 

 

Το ολοκληρωμένο όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα 

διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος. 

 

Να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 

να είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες και φωτιστικά και ηχητικά 

σήματα. 

 

2.2  Αποκλίσεις 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η 

τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 

με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της αναφερόμενης τιμής. 

 

2.3  Ειδικά χαρακτηριστικά κιβωτάμαξας 

Η κιβωτάμαξα να είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και να 

στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου.   

 

Η όλη κατασκευή να είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και 

για την μεταφορά μπαζών . 

 

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας να είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την 

νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 

 

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 

4mm. 

 

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας να εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες 

δοκούς από τους οποίους οι δύο είναι διατομής UNP140 και τραβέρσες τύπου ΙΝP80  

τοποθετημένες  ανά διαστήματα των 250 -300 mm. 
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Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 4mm να έχουν το μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος, να φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και να φέρουν 

κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm.   

 

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής να είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια 

πέρα από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της 

κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον.   

 

2.4  Ενδεικτικές διαστάσεις κιβωτάμαξας εξωτερικές 

Μήκος: 3700mm 

Πλάτος: 2000mm 

Ύψος: 600mm 

Χωρητικότητα: 4m3 

 

2.5  Οπίσθια θύρα 

Να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με ενισχυτικές  νευρώσεις  

εκ μορφοσίδερου πάχους 5mm. Να συνδέεται στα πλάγια της κιβωτάμαξας με την βοήθεια 

ειδικών μεντεσέδων από τη μία πλευρά (δεξιά) και να επιτρέπει στη θύρα να ανοίγει 

από τα πλάγια και να ασφαλίζει στο πλευρό της κιβωτάμαξας εξωτερικά. Στον πυθμένα 

της κιβωτάμαξας καθώς και στο επάνω μέρος των πλευρών της να υπάρχουν σημεία 

στήριξης που θα επιτρέπουν στη θύρα να ανοίγει από το επάνω και κάτω μέρος, καθώς 

και να την ασφαλίζει. 

 

2.6  Υδραυλικό σύστημα 

Το υδραυλικό σύστημα να αποτελείται από : 

 Δυο ανυψωτικά έμβολα  

 Αντλία λαδιού εμβολοφορα με πίεση 300 bar κα παροχή 60l/min. 

 Δοχείο λαδιού  

 Βαλβίδα ανατροπής  

 Τερματική βαλβίδα 

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.  

 

H ανατροπή της κιβωτάμαξας να γίνεται με την βοήθεια των δύο υδραυλικών 

εμβόλων και ψαλιδιού. Η υδραυλική αντλία του συστήματος να παίρνει κίνηση από το 

Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα να περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο 

ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης 

καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και 

κατάβασης της κιβωτάμαξας να είναι 30sec αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της 

υδραυλικής ανατροπής να είναι εντός της καμπίνας του οδηγού. 

 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας να είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από τη απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν και να 

καλύπτονται από μεταλλικά κουτιά ασφαλείας. 

 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος να οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι 

εκτεθειμένες και παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 
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2.7  Βαφή 

Πριν από την βαφή να γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών 

τμημάτων της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του 

Δήμου . Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

 

2.8  Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 

 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 του 

κατασκευαστή της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων 

προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος 

της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). Να υποβληθεί σχετική 

δήλωση στο ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

 

 Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ, κατάλληλη για τις 

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης 

των οχημάτων.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο 

συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν 

την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της 

εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 

Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι 

δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της 

αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση. Να υποβληθεί 

σχετική δήλωση στο ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

 

2.9  Τεχνική υποστήριξη 

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη για την 

υπερκατασκευή (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 

εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 

Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 

μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής τουλάχιστον 

τρία (3) έτη. 
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 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το 

διάστημαπαράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 

10 ημέρες. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 

δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 

αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια 

λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της πλήρους συντήρησης (εργασία, αναλώσιμα, 

ανταλλακτικά) μετά το πέρας της προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι 

τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών αθροιστικά.   

 

 Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής της υπερκατασκευής ή του αντιπροσώπου 

της στην Ελλάδα, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψει 

την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας εάν αυτό του ζητηθεί από τον 

Δήμο.  

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας 

της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να 

αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα. Τα 

πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης 

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ 

και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

2.10  Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα 

(10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα 

της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε 

τόπο που θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

2.11  Εκπαίδευση προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές του Δήμου για 

το χειρισμό και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Με την προσφορά να κατατεθεί 

υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη εκπαίδευσης, καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

 

2.12  Παράδοση οχημάτων 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει θα γίνει στο Δημοτικό Σταθμό Οχημάτων 

του Δήμου (Αγ. Βασιλείου 62, Περιστέρι) με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.  
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Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση του 

οχήματος NISSAN ΚΗΟ 5092 του Δήμου στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

 

2.13  Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές 

της υπερκατασκευής, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν τα τεχνικά 

στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

 

2.14  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 4m3) 

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση 

αναλυτικές και επεξηγηματικές. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

2.  
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

3.  
ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

4.  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

5.  
ΒΑΦΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

6.  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

7.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

8.  
ΔΕΙΓΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

9.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

10.  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   

11.  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ   
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2.15  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 4m3) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

  

1 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 20,00 

2 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 13,00 

3 Σύστημα ανατροπής  100-120 13,00 

4 Οπίσθια θύρα  100-120 12,00 

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 5,00 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 15,00 

8 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 12,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

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

τύπο: 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
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Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν 

την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

 

 

λ = Ο.Π. 

  U 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 

τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Τμήματος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων  

 

 

Χρυσή Κανακάκη 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

Ελένη Πάσσου 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αναστάσιος Γαβαθάς 

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι:28/2/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός μελέτης:14/2017 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

Προμήθεια δύο (2) 

υπερκατασκευών φορτηγών 

οχημάτων  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Πληροφορίες: κος Αναστάσιος Γαβαθάς  

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62  

Περιστέρι: 12135  

Τηλ.: 210-5701647  Προϋπολογισμός: 74.090,00€ 

Email: tdso@peristeri.gr 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΑΞΙΑ (€) 

1 39713300-6 

Προμήθεια υπερκατασκευής 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 15m
3 

(Συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση παλαιάς 

υπερκατασκευής ανοιχτού φορτηγού SCANIA ΚΗΗ 

5204 και τοποθέτηση νέας. Τοποθέτηση της 

παλαιάς υπερκατασκευής σε εταίρο 

μεταχειρισμένο πλαίσιο απορριμματοφόρου 

οχήματος STEYER KHO 4932 αφού προηγηθεί 

αποξήλωση της υπάρχουσας) 

1 46.750,00 46.750,00 

2 34224200-5 

Προμήθεια υπερκατασκευής ανοιχτού 

οχήματος - ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 

χωρητικότητας 4m
3
 

(Συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση της παλαιάς 

υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου NISSAN 

ΚΗΟ 5092 και η τοποθέτηση της νέας.) 

1 13.000,00 13.000,00 

 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 59.750,00 

 
 

  
ΦΠΑ 24% 14.340,00 

 
 

  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.090,00 

 

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Τμήματος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων  

 

 

Χρυσή Κανακάκη 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

Ελένη Πάσσου 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αναστάσιος Γαβαθάς 

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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