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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.: ΨΙ74ΩΗ4-2ΒΟ
ΑΔΑΜ: 19PROC005168489
Χώρα Σφακίων 05-06-2019
Αριθμ.Πρωτ. 2151

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων.
Αριθμός απόφασης 34/2019.
ΘΕΜΑ: Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού
,τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων
διακήρυξης, για
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
προϋπολογισμού 43.000,00 € και Φ.Π.Α. (24%)
10.320,00 €, και Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης
(Ε.Τ.Τ.) 2.000,00 € δηλαδή σύνολο 55.320,00 €.

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 04ην του μήνα Ιουνίου του έτους 2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 2105 /31-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου νόμιμα κοινοποιημένη. Η Οικονομική Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010 και περιέχοντας τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού ,τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων
διακήρυξης, για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
προϋπολογισμού 43.000,00 € και Φ.Π.Α. (24%) 10.320,00 €, και Ειδικού Τέλους
Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.) 2.000,00 € δηλαδή σύνολο 55.320,00 €.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Ζερβός Ιωάννης , Δήμαρχος Σφακίων, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2) Καγιαδάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3) Μπολιώτης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4) Σταυριανουδάκης Ιωσήφ, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5) Γιαλεδάκης Ιερώνυμος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6) Ηλιάκης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7) Κριαράς Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω:
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την τήρηση
των πρακτικών .
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Έχοντας υπόψη:
1) την με αρ 67/208 μελέτη που μας διαβιβάστηκε από ΤΥΔΧ με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ» προϋπολογισμού 55.320,00 €. (συμπ. ΦΠΑ)
2) την απόφαση ανάληψης δαπάνης με Α/Α 53 (ΑΔΑ: ΩΖΔΧΩΗ4-ΤΜ5 , ΑΔΑΜ:
19REQ004506393) για την έγκριση της δαπάνης, τη δέσμευση και την ψήφιση - διάθεση
πίστωσης, ύψους πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι Ευρώ (55.320,00 €) για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του
οικονομικού έτους 2019 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Κ.Α 63.7132.001.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Σφακίων για την εν λόγω προμήθεια και σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την
Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. 7, και βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016…]
θα πρέπει να προβούμε στην έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και
κατάρτιση όρων διακήρυξης με τα στοιχεία και δεδομένα τα οποία θέτω υπόψη σας και
παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.
Στην συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Αριθμός Αποφάσεως 34/2019
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη της τα
ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75 του νόμου
3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ :

1) Εγκρίνει το συνοπτικό διαγωνισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει
τους όρους της διακήρυξης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού ως εξής:

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Προϋπολογισμός 55.320,00€ (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055
(ΑΔΑ: ΨΡΔ9465ΧΘ7-68Ο)
Σφακιά, ../06/2019
Αρ.Πρωτ: …….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Πληρ.: Στέλιος Μαραγκάκης
Δ/νση: Χώρα Σφακίων, Σφακιά Κρήτης Τ.Κ. 73011
Τηλ.: 2825340021, Fax: 2825340017
e-mail: sfakia-d@otenet.gr
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

(CPV: 34134200-7)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:





























τον ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.”
τον Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
την Τεχνική περιγραφή- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη
κιβωτάμαξα όπως αυτή έχει συνταχτεί από τον Δήμο Σφακίων.













την υπ΄αριθμό 103/2018 (ΑΔΑ: ΩΕ3ΘΩΗ4-9Ψ6) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Αποδοχής πίστωσης
300.00 € για εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
λειψυδρίας”και έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης “προμήθειας φορτηγού με ανατρεπόμενη
κιβωτάμαξα”
την υπ’ αρ. α/α 53/480/22-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΔΧΩΗ4-ΤΜ5, ΑΔΑΜ: 19REQ004506393) Απόφαση Ανάληψης
Δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος
με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.
την υπ΄αριθμό 14/2019 ( ΑΔΑ: 6Ε2ΑΩΗ4-0ΒΝ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Έγκρισης διενέργειας
προμήθειας φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα”.
την υπ΄ αριθμό 4070/18-04-2019 (ΑΔΑ: 6Α2ΣΟΡ1Θ-8ΥΖ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης περί “Έγκριση προμήθειας ενός (1) φορτηγού οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα
από το ελεύθερο εμπόριο για τη μεταφορά νερού και την κάλυψη αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου Σφακίων”.
την υπ΄ αριθμό 33 / 2019 (ΑΔΑ:ΨΓΤ3ΩΗ4-Φ1Ψ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σφακίων περί ορισμού επιτροπής και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
την υπ’ αριθμό…. …./2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρας υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΔΙΑ Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, συνολικού προϋπολογισμού
55.320,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α & Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης), με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Άρθρο 1
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Οδός: ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΣΦΑΚΙΑ
Ταχ.Κωδ.: 73011
Τηλ. 2825340021
fax: 2825340017
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:sfakia-d@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Στέλιος Μαραγκάκης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.sfakia.gr
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σφακίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

Άρθρο 2
Περιγραφή προμήθειας - Προϋπολογισμός
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.
Η ως άνω αναφερόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων
(CPV) : 34134200-7
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00 € και Φ.Π.Α. (24%) 10.320,00 €,
και Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.) 2.000,00 € δηλαδή σύνολο 55.320,00 €. Σε περίπτωση που το Ειδικό Τέλος
Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.) είναι μικρότερο από το προϋπολογιζόμενο ποσό, η δαπάνη θα μειωθεί αντίστοιχα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για

“Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψιδρίας” και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. Έτους 2019 σε βάρος του Κ.Α. 63.7132.001.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη « Τεχνική
έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας ,

Άρθρο 3
Συμβατικά Τεύχη
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα εξής:
α) Διακήρυξη
β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές - Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Η μελέτη με α/α/ 67/2018

Άρθρο 4
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σφακίων διεύθυνση Χώρα Σφακίων, 73011 Σφακιά, την
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η
οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ .
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Δημαρχείο Σφακίων
Χώρα Σφακίων , Τ.Κ. 73011) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην
Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές
πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και εν συνεχεία παραδίδονται στην
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα
διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από
τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο χωρίς να πρωτοκολλούνται .

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να
φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα),
β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα),
γ. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
δ. Συνεταιρισμοί,

ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να
διενεργούν τη συγκεκριμένη προμήθεια και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες
με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που καθορίζονται στη συνέχεια της
παρούσας Διακήρυξης.
Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις:
α) Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα
προμηθευτή στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα
ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
β) Ότι όλα τα μέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος
θα πρέπει υποχρεωτικά – (μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) - πριν την υπογραφή της
σύμβασης, να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους
νόμιμους εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ’
ελάχιστον θα διατυπώνονται:

 ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε
υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,

 η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά πρόσωπα που
κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,

 τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων στην
Κοινοπραξία και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστη
εξ΄αυτών.

Άρθρο6
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Άρθρο7
Λόγοι αποκλεισμού – Κριτήρια επιλογής

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται
περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με το παρον άρθρο, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
3. Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.
4. Εάν έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2016.
5. Eάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (4) έως (5) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
6. 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.
7. O Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

Άρθρο 8
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές
υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα
ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο,
email, fax)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ. αριθμ. Πρωτ.

…../2019 Διακήρυξη του

Δήμου Σφακίων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10 /07 /2019
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ό οποίος θα περιέχει τα
αναφερόμενα στο άρθρο 9 Α της παρούσης διακήρυξης.
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ό οποίος θα περιέχει τα αναφερόμενα
στο άρθρο 9 Β της παρούσης διακήρυξης.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ό οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά
συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 Γ της παρούσας διακήρυξης.
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς.
Οι προσφορές υπογράφονται 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 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 (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Α) Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται :
1. Tο 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 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του άρθρου 6,7 της παρούσης διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της (Παράρτημα Α).
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 7 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Το Τ.Ε.Υ.Δ μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Β) Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :
1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η
οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
του διαγωνισμού, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα και η προσφορά είναι σύμφωνη με τις
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β».
Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει,
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή
φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

Γ) Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται:
1.Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β
που επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.
2. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου προϊόντος και όλες οι προβλεπόμενες
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α..
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
4. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους
άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το Δήμο Χανίων.
5 . Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με την επιφύλαξη της παρ. 4

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
6. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας.
7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής
και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 10
Ισχύς Προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 120
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Άρθρο 11
Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει κατά την υποβολή της προσφοράς του να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα» τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην αντίθετη περίπτωση
θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Άρθρο 13
Γλώσσα.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με
τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα
με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 14
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών-Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά το
πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
1 Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική
Προσφορά". Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά
συμμετοχής. 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
αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. H Επιτροπή προβαίνει
στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών
δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Άρθρο 15
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.
4412/2016, τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει
να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την αναθέτου σα
αρχή,
αν
επίκειται
αποκλεισμός
του
από
τη
διαδικασία,
λόγω
ασαφειών
των
δικαιολογητικών και των εγγράφων.

Άρθρο 16
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της
προκηρυχθείσας προμήθειας, δηλ. την προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και με την
προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
β) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την
κοινοποίησης της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται
στο άρθρο 18 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ.
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η προσφορά του προσωρινού ανάδοχού
απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του
φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 17
Κατακύρωση –σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά,
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως
με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με την
κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση
άσκησης, ή έκδοσης απόφασης επι αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας,
και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός προθεσμίας που δε μπορεί να υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.

Άρθρο 18
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς
αποκλειστικά βάση τιμής στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), εντός
προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή
αντίγραφα), τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:

α. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την
υποβολή του, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
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 7. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την
ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και της επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις.
Εφιστάται η προσοχή λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου
να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
γ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
έκδοσης τελευταίου τρίμηνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Επιθεώρησης
Εργασίας, έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και
αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την
ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού από την παραπάνω Διεύθυνση, και
μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από τον ανωτέρω φορέα, οι οικονομικοί φορείς
υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από
τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016 ήτοι

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν
προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν
στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου
υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση.

δ. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων. Με εκτύπωση της καρτέλλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet.

ε. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης,
έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο άρθρο 7 παράγραφος 4 οι λόγοι αποκλεισμού.
ζ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ ή ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ μετά
την 01.01.2015, πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ), συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Όλα τα έγγραφα από το Γ.Ε.Μ.Η πρέπει να έχουν εκδοθεί
έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η
γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ανά περίπτωση είτε

συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόμο - Διακήρυξη απαιτούμενες
προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόμο Διακήρυξη μνημονευόμενοι λόγοι αποκλεισμού του.

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά,
η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να φέρουν
ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση όπως
ορίζεται στο Άρθρο 13 της παρούσης.

Αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα ( π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ. ), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Επίσης γίνονται αποδεκτά ιδιωτικά έγγραφα σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Άρθρο 19
Ενστάσεις

1.Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης.

2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης
και της υποβολής των προσφορών.
3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και
στο άρθρο 221 τουΝ.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών 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 ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την
ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.
4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ.
18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη
ενδικοφανής
προσφυγή
ή
ειδική
προσφυγή
νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). [12]

Άρθρο 20
Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 21
Εγγύηση καλής εκτέλεσης & Εγγύηση καλής λειτουργίας
1. εγγύηση καλής εκτέλεσης
1.1. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, για ποσό ίσο με το 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ εφόσον η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή ανώτερης των 20.000,00 €.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016 ( ΦΕΚ Α/147/8-8-2016).
1.2. Η αναφερόμενη εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της (ΣΔΣ)
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Οι
εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους έκδοτες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητα τους.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Γ.

Άρθρο 22
Υπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 7 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 18 της παρούσας, εφόσον η σύμβαση, την
οποια ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τη σύμβαση που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 23.
Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 24
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 6 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

Άρθρο 25
Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία
η οποία θα οριστεί με απόφαση της Α.Α., και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 26
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1.Η παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή
παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
4 α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας , με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
β)Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, μπορεί απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του
Ν. 4412/2016.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 27
Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις
Η συμβατική αξία θα πληρωθεί στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού
τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του
ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (30) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων επιβάλλεται
(άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) (άρθρο 2 παρ.3 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β')
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί
του καθαρού ποσού.

Άρθρο 29
Δημοσιότητα- Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Σφακίων (www.sfakia.gr) και δημοσιεύεται σε μία
τοπική ημερήσια εφημερίδα (Χανιώτικα Νέα) του Νομού Χανίων.
Επίσης η παρούσα διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών αυτής διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τα
Γραφεία του Δήμου Σφακίων Δ/νση Χώρα Σφακίων, τηλ. πληροφοριών 2825340021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΥΔ
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 ΣΦΑΚΙΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6292
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Χώρα Σφακίων , Τ.Κ. 73011
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Στέλιος Μαραγκάκης
- Τηλέφωνο: 2825340021
- Ηλ. ταχυδρομείο: sfakia-d@otenet.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.sfakia.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, CPV 34134200-7
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6292]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 1
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ ….. /2019]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
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:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
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);
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 πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
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:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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 …):

Γ: 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
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
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).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·

2 δωροδοκίαviii,ix·
3 απάτηx·
4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
6

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxiv 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):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix:

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):
[……][……][……][……]xvii
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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 ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiii;
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
[] Ναι [] Όχι
xxiv
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
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 περιστάσειςxxv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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

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

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 αναφέρονταιxxviii, 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 δωρεάνxxix.
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): [……]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
i

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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.
vii

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).
viii

ix

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

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).
x

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 Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi

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 απόφασηςπλαίσιο.
xii

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”.
xiii

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.".
xiv

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 )
xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

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)
xix

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

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).
xxi

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
xxii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvi

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.
xxvii

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.
xxviii

xxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
καινούργιου μικρού φορτηγού οχήματος με ανατροπή

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.
Όπου η απαίτηση αναφέρεται σε συγκεκριμένες τιμές γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της
αναφερόμενης τιμής.

Για τον καθορισμό των διαστάσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών λήφθηκαν υπόψιν οι
ιδιαιτερότητες του επαρχιακού δικτύου του Δήμου μας καθώς επίσης και οι ιδιαιτερότητες του
εσωτερικού δικτύου των οικισμών του Δήμου μας.

Η διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την οικονομικότερη προσφορά.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Γενικές απαιτήσεις
Το προσφερόμενο όχημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής,
όχι περισσότερο από 6 μήνες από την ημέρα προκήρυξης του διαγωνισμού.
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα όπου θα φαίνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.

2. Πλαίσιο οχήματος
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου σε διάταξη κλίμακας χαλύβδινο ισχυρής κατασκευής,
ειδικό να αντέχει σε ειδικές συνθήκες εργασίας. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, κατά το χρόνο εγγυήσεως
καλής λειτουργίας, δεν θα παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και όταν τα φορτία
θα είναι μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 25%.
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
Βάρη πλαισίου
Συνολικό μικτό βάρος οχήματος

6.000Kg

Απόβαρο

2.250Kg

Κατανομή απόβαρου εμπρ. Άξονα

1.550Kg

Κατανομή απόβαρου οπ. Άξονα

700Kg

Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα

2.300Kg

Ικανότητα φόρτισης οπίσθιου άξονα

4.360Kg

Ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου

3.800Kg

(chassis load bearing capacity)
Μέγιστο φορτίο με ρυμουλκούμενο

9.500Kg

Διαστάσεις πλαισίου
Μήκος

5.800mm

Πλάτος

1.700mm

Ύψος (

2.200mm

Μετατρόχιο εμπρός

1.400mm

Μετατρόχιο πίσω)

1.450mm

Μεταξόνιο

3.400mm

Εμπρόσθιος πρόβολος

1.0000mm

Οπίσθιος πρόβολος

1.400mm

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
1

Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.

2

Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.

3

Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ

4

Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

5

Τρίγωνο βλαβών

6

Ταχογράφο

7

Βιβλία συντήρησης και επισκευής

8

Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:


Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος



Μεταξόνιο



Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)



Βάρη πλαισίου



Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)



Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.



Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο



Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3. Κινητήρας
Ο κινητήρας θα πρέπει να πληρεί τις κάτωθι προϋποθέσεις:



Κινητήρας τύπου: 4P10-HAT4, υδρόψυκτος, με στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo), με
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler) και άμεσου ψεκασμού(εγχύσεως).



Κύκλος λειτουργίας : 4 χρόνοι



Είδος χρησιμοποιούμενου καυσίμου: πετρέλαιο



Αριθμός κυλίνδρων: 4



Διατάξεις κυλίνδρων: εν σειρά



Κυβισμός: έως 2.999cc



Σχέση συμπίεσης : 17,5:1



Ειδική κατανάλωση: 240,0 g/Kwh



Αντιρρυπαντική τεχνολογία: Ο κινητήρας ικανοποιεί τα όρια εκπομπής αερίων ρύπων που
αναφέρονται στην οδηγία EURO VΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ισχύει από 01.01.2014.



Πραγματική ισχύς (ιπποδύναμη) στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας: 110KW
(150PS) στις 3000 - 3500rpm



Μέγιστη ροπή στρέψης στον αριθμό στροφών: 350Nm στις 1.350 – 3.000 rpm

Θα δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας
καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει βοηθητικό
σύστημα πέδησης το οποίο υποβοηθά και μειώνει την καταπόνηση του κυρίως συστήματος πέδησης
του οχήματος.
Τεχνικά αυτό σημαίνει, ότι το φορτηγό πλαίσιο διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα μηχανόφρενο, το
οποίο με αποκλεισμό καυσαερίων στην εξάτμιση του κινητήρα αξιοποιεί την ισχύ πέδησης του
κινητήρα.
Με το σύστημα αυτό αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και βελτιώνεται ο
έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .


Τύπος και κατασκευαστής



Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.



Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.



Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών.



Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).



Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

4. Σύστημα ψύξης
Ο κινητήρας του προσφερόμενου πλαισίου θα είναι υδρόψυκτος με θερμοστάτη. Η παροχή του
ψυκτικού μέσου στους αγωγούς ψύξης του κινητήρα γίνεται μέσω φυγοκεντρικής αντλίας.

5. Σύστημα μετάδοσης
Το προσφερόμενο πλαίσιο θα είναι εφοδιασμένο με ένα μηχανικό κιβώτιο 5 (πέντε) ταχυτήτων
εμπροσθοπορείας και 1 (μία) οπισθοπορείας, όλες συγχρονισμένες στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Η αλλαγή των ταχυτήτων θα γίνεται χειροκίνητα με τη χρήση του πεντάλ συμπλέκτη.
Μέγιστη ταχύτητα: 90 Km/h. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με περιοριστή ταχύτητας, σύμφωνα με
τον ισχύοντα νόμο, για τα οχήματα αυτής της κατηγορίας, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
απενεργοποίησής του.
Μέγιστη αναρριχητικότητα: έως 35%
Η μετάδοση κίνησης γίνεται με συμπλέκτη ξηρού τύπου ισχυρής κατασκευής ανταποκρινόμενος
απόλυτα προς πιθανές αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου.
Το υλικό τριβής του δίσκου δεν περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

6. Σύστημα πέδησης
Το υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος, διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών
(ΑΒS) και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα.

Το προσφερόμενο φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς,
αυτορρυθμιζόμενα δισκόφρενα με δύο δαγκάνες.
Μηχανικό χειρόφρενο με επενέργεια στους πίσω τροχούς (οπίσθιος άξονας μετάδοσης κίνησης).
Το σύστημα πέδησης εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα
ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την
μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως.

7. Σύστημα διεύθυνσης
Το σύστημα διεύθυνσης θα διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση με σύστημα επαναφοράς και να υπάρχει
η δυνατότητα κλειδώματος.
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και
θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση, για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση με μεταβλητή σχέση μετάδοσης πυξίδας
τιμονιού. Μεταβλητή πίεση ασκείται στο σύστημα της υδραυλικής υποβοήθησης, ανάλογα με τη γωνία
κλίσης που δίνει ο οδηγός στους τροχούς σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα του οχήματος. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να παρατηρούνται υψηλές πιέσεις σε χειρισμούς παρκαρίσματος ή μανούβρες, ενώ
έχουμε μικρές πιέσεις στο υδραυλικό κύκλωμα του τιμονιού όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι για λίγες
μοίρες ή στρίβει με σχετικά υψηλή ταχύτητα οχήματος. Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει ηλεκτρονικό
δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών του συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος βρίσκεται στον
πίνακα οργάνων.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος.
Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή ενδεικτικά:

8. Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο διαθέτει έναν εμπρόσθιο διευθυντήριο άξονα και έναν οπίσθιο κινητήριο άξονα.
Εμπροσθιος άξονας : Άκαμπτος άξονας
Ικανότητα φόρτωσης : 2.600 kg
Οπίσθιος άξονας: Υποειδής άξονας
Ικανότητα φόρτωσης: 4.500kg
- Αναρτήσεις:
Εμπροσθιος άξονας : Ανεξάρτητη χαλύβδινη ανάρτηση με ημιελλειπτικά ελατήρια (φύλλα σούστας) και
υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ, διπλής ενέργειας, τηλεσκοπικού τύπου)
Ικανότητα φόρτωσης : 2.600 kg
- Οπίσθιος Άξονας : Ανεξάρτητη χαλύβδινη ανάρτηση με ημιελλειπτικά ελατήρια (φύλλα σούστας),
υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ, διπλής ενέργειας, τηλεσκοπικού τύπου) και
ράβδους εξισορρόπησης (αντιστρεπτικές ράβδοι/δοκοί)

Ικανότητα φόρτωσης: 4.500kg

Το όχημα φέρει επίσης διάταξη κλειδώματος διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά
την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.)
με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη
ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Το μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα αναστέλλει την αντισταθμιστική λειτουργία του διαφορικού
μέσω ενός πνευματικά ενεργοποιούμενου μηχανισμού αναστολής. Ένας διχαλωτός συμπλέκτης
εξασφαλίζει την αξονική εμπλοκή των κινητήριων τροχών του πίσω άξονα και τη σταθερή σύνδεσή
τους.
Τα παραπάνω προσδίδουν ιδιαίτερη ασφάλεια σε κεκλιμένους δρόμους (άνω του 30%) .

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

9. Καμπίνα οδήγησης


Ο θάλαμος οδήγησης είναι τύπου ημέρας, προωθημένου τύπου για προωθημένη θέση
οδήγησης, ανακλινόμενος, με ράβδο στρέψης. Ισχυρής κατασκευής πλήρως μεταλλικός,
θάλαμος και οροφή , μονωμένα έναντι της θερμότητας και του θορύβου με επένδυση
συνθετικου δέρματος.



Ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές.



Θέση οδήγησης αριστερά. Το κάθισμα του οδηγού είναι με μηχανική ανάρτηση με εργονομικές
προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο για να παρέχει απόλυτη άνεση οδήγησης, με
ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων.



Μία (1) θέση για τον οδηγό και δύο επιπλέον θέσεις για τους συνεπιβάτες.



Τα καθίσματα θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό με επένδυση αντιιδρωτικού
υλικού (υφάσματος) μεγάλης αντοχής, που μπορεί να καθαρίζεται δια πλύσεως ευχερώς. Στα
καθίσματα θα υπάρχουν ενσωματωμένα υποστηρίγματα κεφαλής σύμφωνα με τις διατάξεις
των κανονισμών ασφαλείας και αυτόματες ζώνες ασφαλείας για τον οδηγό και τους
συνοδηγούς.



Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αναπαυτικό, ανατομικά σχεδιασμένο, με δυνατότητα
ρύθμισης.



Τα καθίσματα θα είναι επενδυμένα με ανθεκτική επένδυση, επιδεκτική πλυσίματος.



Σύστημα κλιματισμού με δυνατότητα: 1) εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου
φρέσκου αέρα, 2) αερισμού και air-condition / κλιματισμός κατάλληλης απόδοσης που

εξασφαλίζει ευχάριστη εσωτερική θερμοκρασία ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες 3)
Θέρμανσης


Θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας, ηλεκτρικές.



Όλοι οι υαλοπίνακες και ο ανεμοθώρακας θα είναι ασφαλείας (από γυαλί TRIPLEX / SECURIT)
και οι των θυρών ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%, ηλεκτρικά χειριζόμενοι.



Δύο στρεπτά αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης για το παρμπρίζ και ένα για την πόρτα του οδηγού.



Δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης καθώς και
συσκευή πλυσίματος / διάταξη καθαρισμού αλεξίνεμου.



Δύο

εξωτερικά

κάτοπτρα

οδηγήσεως

ηλεκτρικά

θερμαινόμενα

που

μπορούν

να

ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν μέσω ενός διακόπτη στο ταμπλό οργάνων και ένα
εσωτερικό κάτοπτρο.


Εντός της καμπίνας υπάρχει πλαφονιέρα φωτισμού, παροχή 12 V (ρευματοδότης) για την
τοποθέτηση μπαλαντέζας και πλαστικά ταπέτα (πατάκια) στο δάπεδο .



Θα φέρει (2) πλευρικές πόρτες από μια (1) στις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού.



Τα παράθυρα είναι ηλεκτρικά ανοιγόμενα.



Όλα τα κρύσταλλα θα είναι ασφαλείας οι δε μηχανισμοί των υαλοπινάκων θα λειτουργούν με
ευχέρεια. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά
σημεία που θα καθορίσει η υπηρεσία.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

10. Χρωματισμός
Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με ακρυλικό χρώμα δύο στρώσεων . Η αντισκωριακή
προστασία ακολουθεί υψηλά πρότυπα .
Tα βήματα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω:
•Προκαταρκτικός καθαρισμός και αφαίρεση του γράσου από το κουφάρι με σπρέι υψηλής πίεσης
•Ψευδαργύρωση και ψεκασμός με φωσφορικό άλας
•Πρώτος χρωματισμός με τη διαδικασία της καθοδικής βύθισης
•Ειδική κατεργασία σφράγισης των ραφών εσωτερικά και εξωτερικά στο μπροστινό μέρος, στο κάτω
μέρος του αμαξώματος και ειδικά κάτω από τα πόδια οδηγού και συνοδηγού καθώς και στους θόλους.
•Τρίψιμο και καθάρισμα
•Εξωτερική επικάλυψη όλων των επιφανειών
•Σφράγισμα στις κοιλότητες
•Γαλβάνισμα αμαξώματος σε περιοχές που είναι επιρρεπείς στην σκουριά

•Διαρκής ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας.
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

11. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η κιβωτάμαξα που θα φέρει το πλαίσιο θα είναι μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω
ψευδοπλαισίου με εγκάρσιες δοκούς .
Η κιβωτάμαξα θα φέρει υδραυλική ανατροπή η οποία θα γίνεται με την βοήθεια ενός υδραυλικού
εμβόλου του οποίου η αντλία θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του οχήματος.
Το χειριστήριο ανατροπής θα βρίσκεται σε κατάλληλη θέση εντός της καμπίνας του οδηγού.
Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία μήκους 4,70
μ, πλάτους 1,65 μ. Ωφέλιμο φορτίο περίπου 2,8 τόνοι.
Το πάχος του χαλυβδο-ελάσματος πυθμένα της κιβωτάμαξας , των πλευρικών τοιχωμάτων και της
οπίσθιας θύρας θα είναι 3mm.
Τα παραπέτα έχουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα τυχόν παραπέτα .
Η οπίσθια θύρα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με ειδικούς μεντεσέδες που επιτρέπουν
στην πόρτα να ανοίγει από το πάνω και από το κάτω μέρος ενώ συγκρατείται στην οριζόντια θέση
μέσω αλυσίδων.

12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Αριθμός μπαταριών: Μία (1), 12V (100Ah)



Φώτα. Το φορτηγό θα φέρει προβολείς, alarm), οπισθοπορείας, πίσω φώτα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. φώτα ομίχλης αλογόνου (στον βασικό εξοπλισμό), φώτα πορείας, αλλαγής
κατεύθυνσης πλευρικά, στάσης (



Ηχητικό σύστημα (βομβητής) οπισθοπορείας



Εντός της καμπίνας οδηγού παροχή 12V με τις ανάλογες ασφάλειες .



Ηχητικό όργανο .

Όργανα ελέγχου:
Το φορτηγό φέρει τα παρακάτω όργανα ελέγχου:
Στάθμης καυσίμου με προειδοποιητική λυχνία
Ταχύμετρο
Χιλιομετρητή
Στροφόμετρο
Ψηφιακό Ταχογράφο ευρωπαϊκών προδιαγραφών εγκεκριμένο από την Ε.Ε. και ωρομετρητή

Υδραυλικού υγρού τιμονιού
Εξωτερικών και εσωτερικών φώτων
Ασφάλισης καμπίνας στην θέση πορείας
Φόρτισης συσσωρευτή
Ένδειξη λειτουργίας του συστήματος ΑBS
Λειτουργίας χειρόφρενου
Βλάβης συστήματος πέδησης
Αλλαγής φίλτρου αέρα

Επιπλέον το όχημα θα διαθέτει:
- ESP (ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας)
- LSD (διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, παρόμοιας λειτουργίας με το ASR)
- Ράδιο-CD player
- Full Auto Air Condition
- Δεξαμενή καυσίμων χωρητικότητας 65 λίτρων καθώς και φίλτρο και προ φίλτρο πετρελαίου.
- Σύστημα κατά της κλοπής immobilizer.

13. ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Το όχημα φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless), ημιτρακτερωτά,υψηλής πρόσφυσης στον πίσω κινητήριο άξονα τα οποία πληρούν στο
ακέραιο την οδηγία 2001/43/ΕΚ (ή και όποια νεότερη τροποποίηση αυτής) και ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς ETRTO,
Διαστάσεις ελαστικών: 205/75R16C 113/111Q
Τροχοί Πλαισίου: μονοί τροχοί εμπρός-διπλοί πίσω
Ικανότητα φόρτωσης: Εμπρόσθια 2.300 kg
Οπίσθια 4.350 kg

14. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Πλήρη εφεδρικό τροχό μετά του ελαστικού, όμοιος με τους κανονικούς, τοποθετημένο σε
ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου



Το κάθε όχημα θα συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά εργαλείων-παρελκόμενων αμέσου
εξυπηρέτησης. Όλα τα εργαλεία θα είναι ισχυρής κατασκευής και είναι τα ακόλουθα:



Υδραυλικός γρύλος, γρυλόχειρο, μπουλονοκλειδο, γερμανικό κλειδί (10-12).



Δάπεδο καμπίνας καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα



Φαρμακείο (σύμφωνα με το ΚΟΚ)



Τρίγωνο (σύμφωνα με το ΚΟΚ)



Στην εμπρόσθια πλευρά, το πλαίσιο είναι εφοδιασμένο με ένα άγκιστρο για τη ρυμούλκηση
του οχήματος.



Το όχημα θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων για το πλαίσιο ήτοι οδηγιών
λειτουργίας στην Ελληνική



Θα παραδοθούν επίσης : Ένας (1) εικονογραφημένος κατάλογος ανταλλακτικών με αριθμό
ονομαστικού για το πλαίσιο σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής του
πλαισίου επιπέδου Συνεργείου.



Εγχειρίδια χρήσεως του ταχογράφου του οχήματος

15. Τεχνική Υποστήριξη
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει:
 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση
να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να
καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .
 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου

και υπερκατασκευής

τουλάχιστον 3 έτη .

16. Εκπαίδευση Προσωπικού
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των οδηγών, χειριστών
του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα
εποπτικά μέσα κ.λπ.).
17. Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση
των πινακίδων.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

18. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και
υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2 NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
Ο Υποψήφιος προμηθευτής θα συμπληρώσει το επισυναπτόμενο φύλλο συμμόρφωσης.
Οι απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης
επεξηγηματικές.

θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

Φορτηγό Όχημα με ανατροπή

43.000,00

1

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.)
Φ.Π.Α. 24% ( στην καθαρή τιμή )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σε περίπτωση που το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.) είναι μικρότερο από το προϋπολογιζόμενο
ποσό, η δαπάνη θα μειωθεί αντίστοιχα.

Ο προσφέρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:

………………..…………………………………………………………

Κατάστημα:

……………………………………………………………………………………

Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ………………………

Προς: …………………………………… (Φορέας Προμήθειας: Δήμος Σφακίων

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

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ (και
ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ
………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός
..........αριθμός ....................... ΑΦΜ……………..β)........... οδός ..........αριθμός ....................... ΑΦΜ………………κ.τ.λ.
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που θα
υπογράψει μαζί σας για την Προμήθεια “φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα”, σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό
….../2019 διακήρυξή σας.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε
πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρι ς ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την
Τράπεζά μας.
( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΑΡ ΜΕΛ 67/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

55.320,00 €.ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΦΠΑ

Κ.Α.Ε. 63.7132.001 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ»
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
(ΣΑΕ 055).
2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για
«Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια
καινούργιου μικρού φορτηγού οχήματος με ανατροπή

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.
Όπου η απαίτηση αναφέρεται σε συγκεκριμένες τιμές γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της
αναφερόμενης τιμής.

Για τον καθορισμό των διαστάσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών λήφθηκαν υπόψιν οι
ιδιαιτερότητες του επαρχιακού δικτύου του Δήμου μας καθώς επίσης και οι ιδιαιτερότητες του
εσωτερικού δικτύου των οικισμών του Δήμου μας.

Η διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την οικονομικότερη προσφορά.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικές απαιτήσεις
Το προσφερόμενο όχημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής,
όχι περισσότερο από 6 μήνες από την ημέρα προκήρυξης του διαγωνισμού.
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα όπου θα φαίνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.

2. Πλαίσιο οχήματος

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι βαρέως τύπου σε διάταξη κλίμακας χαλύβδινο ισχυρής κατασκευής,
ειδικό να αντέχει σε ειδικές συνθήκες εργασίας. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, κατά το χρόνο εγγυήσεως

καλής λειτουργίας, δεν θα παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και όταν τα φορτία
θα είναι μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 25%.
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
Βάρη πλαισίου
Συνολικό μικτό βάρος οχήματος

6.000Kg

Απόβαρο

2.250Kg

Κατανομή απόβαρου εμπρ. Άξονα

1.550Kg

Κατανομή απόβαρου οπ. Άξονα

700Kg

Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα

2.300Kg

Ικανότητα φόρτισης οπίσθιου άξονα

4.360Kg

Ωφέλιμο φορτίο επί πλαισίου

3.800Kg

(chassis load bearing capacity)
Μέγιστο φορτίο με ρυμουλκούμενο

9.500Kg

Διαστάσεις πλαισίου
Μήκος

5.800mm

Πλάτος

1.700mm

Ύψος (

2.200mm

Μετατρόχιο εμπρός

1.400mm

Μετατρόχιο πίσω)

1.450mm

Μεταξόνιο

3.400mm

Εμπρόσθιος πρόβολος

1.0000mm

Οπίσθιος πρόβολος

1.400mm

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
9

Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.

10 Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
11 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
12 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
13 Τρίγωνο βλαβών
14 Ταχογράφο
15 Βιβλία συντήρησης και επισκευής
16 Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:


Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος



Μεταξόνιο



Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)



Βάρη πλαισίου



Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)



Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.



Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο



Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3. Κινητήρας
Ο κινητήρας θα πρέπει να πληρεί τις κάτωθι προϋποθέσεις:


Κινητήρας τύπου: 4P10-HAT4, υδρόψυκτος, με στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo), με
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler) και άμεσου ψεκασμού(εγχύσεως).



Κύκλος λειτουργίας : 4 χρόνοι



Είδος χρησιμοποιούμενου καυσίμου: πετρέλαιο



Αριθμός κυλίνδρων: 4



Διατάξεις κυλίνδρων: εν σειρά



Κυβισμός: έως 2.999cc



Σχέση συμπίεσης : 17,5:1



Ειδική κατανάλωση: 240,0 g/Kwh



Αντιρρυπαντική τεχνολογία: Ο κινητήρας ικανοποιεί τα όρια εκπομπής αερίων ρύπων που
αναφέρονται στην οδηγία EURO VΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ισχύει από 01.01.2014.



Πραγματική ισχύς (ιπποδύναμη) στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας: 110KW
(150PS) στις 3000 - 3500rpm



Μέγιστη ροπή στρέψης στον αριθμό στροφών: 350Nm στις 1.350 – 3.000 rpm

Θα δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας
καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει βοηθητικό
σύστημα πέδησης το οποίο υποβοηθά και μειώνει την καταπόνηση του κυρίως συστήματος πέδησης
του οχήματος.
Τεχνικά αυτό σημαίνει, ότι το φορτηγό πλαίσιο διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα μηχανόφρενο, το
οποίο με αποκλεισμό καυσαερίων στην εξάτμιση του κινητήρα αξιοποιεί την ισχύ πέδησης του
κινητήρα.
Με το σύστημα αυτό αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και βελτιώνεται ο
έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .


Τύπος και κατασκευαστής



Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.



Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.



Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών.



Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).



Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός

4. Σύστημα ψύξης
Ο κινητήρας του προσφερόμενου πλαισίου θα είναι υδρόψυκτος με θερμοστάτη. Η παροχή του
ψυκτικού μέσου στους αγωγούς ψύξης του κινητήρα γίνεται μέσω φυγοκεντρικής αντλίας.

5. Σύστημα μετάδοσης
Το προσφερόμενο πλαίσιο θα είναι εφοδιασμένο με ένα μηχανικό κιβώτιο 5 (πέντε) ταχυτήτων
εμπροσθοπορείας και 1 (μία) οπισθοπορείας, όλες συγχρονισμένες στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Η αλλαγή των ταχυτήτων θα γίνεται χειροκίνητα με τη χρήση του πεντάλ συμπλέκτη.

Μέγιστη ταχύτητα: 90 Km/h. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με περιοριστή ταχύτητας, σύμφωνα με
τον ισχύοντα νόμο, για τα οχήματα αυτής της κατηγορίας, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
απενεργοποίησής του.
Μέγιστη αναρριχητικότητα: έως 35%
Η μετάδοση κίνησης γίνεται με συμπλέκτη ξηρού τύπου ισχυρής κατασκευής ανταποκρινόμενος
απόλυτα προς πιθανές αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου.
Το υλικό τριβής του δίσκου δεν περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

6. Σύστημα πέδησης
Το υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος, διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών
(ΑΒS) και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα.
Το προσφερόμενο φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς,
αυτορρυθμιζόμενα δισκόφρενα με δύο δαγκάνες.
Μηχανικό χειρόφρενο με επενέργεια στους πίσω τροχούς (οπίσθιος άξονας μετάδοσης κίνησης).
Το σύστημα πέδησης εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα
ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την
μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως.

7. Σύστημα διεύθυνσης
Το σύστημα διεύθυνσης θα διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση με σύστημα επαναφοράς και να υπάρχει
η δυνατότητα κλειδώματος.

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και
θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση, για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.

Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει υδραυλική υποβοήθηση με μεταβλητή σχέση μετάδοσης πυξίδας
τιμονιού. Μεταβλητή πίεση ασκείται στο σύστημα της υδραυλικής υποβοήθησης, ανάλογα με τη γωνία
κλίσης που δίνει ο οδηγός στους τροχούς σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα του οχήματος. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να παρατηρούνται υψηλές πιέσεις σε χειρισμούς παρκαρίσματος ή μανούβρες, ενώ
έχουμε μικρές πιέσεις στο υδραυλικό κύκλωμα του τιμονιού όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι για λίγες
μοίρες ή στρίβει με σχετικά υψηλή ταχύτητα οχήματος. Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει ηλεκτρονικό
δείκτη για τον έλεγχο της στάθμης των υγρών του συστήματος διεύθυνσης, ο οποίος βρίσκεται στον
πίνακα οργάνων.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος.
Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή ενδεικτικά:

8. Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο διαθέτει έναν εμπρόσθιο διευθυντήριο άξονα και έναν οπίσθιο κινητήριο άξονα.
Εμπροσθιος άξονας : Άκαμπτος άξονας
Ικανότητα φόρτωσης : 2.600 kg
Οπίσθιος άξονας: Υποειδής άξονας
Ικανότητα φόρτωσης: 4.500kg
- Αναρτήσεις:
Εμπροσθιος άξονας : Ανεξάρτητη χαλύβδινη ανάρτηση με ημιελλειπτικά ελατήρια (φύλλα σούστας) και
υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ, διπλής ενέργειας, τηλεσκοπικού τύπου)
Ικανότητα φόρτωσης : 2.600 kg
- Οπίσθιος Άξονας : Ανεξάρτητη χαλύβδινη ανάρτηση με ημιελλειπτικά ελατήρια (φύλλα σούστας),
υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ, διπλής ενέργειας, τηλεσκοπικού τύπου) και
ράβδους εξισορρόπησης (αντιστρεπτικές ράβδοι/δοκοί)
Ικανότητα φόρτωσης: 4.500kg

Το όχημα φέρει επίσης διάταξη κλειδώματος διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά
την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.)
με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη
ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Το μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα αναστέλλει την αντισταθμιστική λειτουργία του διαφορικού
μέσω ενός πνευματικά ενεργοποιούμενου μηχανισμού αναστολής. Ένας διχαλωτός συμπλέκτης
εξασφαλίζει την αξονική εμπλοκή των κινητήριων τροχών του πίσω άξονα και τη σταθερή σύνδεσή
τους.
Τα παραπάνω προσδίδουν ιδιαίτερη ασφάλεια σε κεκλιμένους δρόμους (άνω του 30%) .

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

9. Καμπίνα οδήγησης



Ο θάλαμος οδήγησης είναι τύπου ημέρας, προωθημένου τύπου για προωθημένη θέση
οδήγησης, ανακλινόμενος, με ράβδο στρέψης. Ισχυρής κατασκευής πλήρως μεταλλικός,
θάλαμος και οροφή , μονωμένα έναντι της θερμότητας και του θορύβου με επένδυση
συνθετικου δέρματος.



Ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές.



Θέση οδήγησης αριστερά. Το κάθισμα του οδηγού είναι με μηχανική ανάρτηση με εργονομικές
προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο για να παρέχει απόλυτη άνεση οδήγησης, με
ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων.



Μία (1) θέση για τον οδηγό και δύο επιπλέον θέσεις για τους συνεπιβάτες.



Τα καθίσματα θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό με επένδυση αντιιδρωτικού
υλικού (υφάσματος) μεγάλης αντοχής, που μπορεί να καθαρίζεται δια πλύσεως ευχερώς. Στα
καθίσματα θα υπάρχουν ενσωματωμένα υποστηρίγματα κεφαλής σύμφωνα με τις διατάξεις
των κανονισμών ασφαλείας και αυτόματες ζώνες ασφαλείας για τον οδηγό και τους
συνοδηγούς.



Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αναπαυτικό, ανατομικά σχεδιασμένο, με δυνατότητα
ρύθμισης.



Τα καθίσματα θα είναι επενδυμένα με ανθεκτική επένδυση, επιδεκτική πλυσίματος.



Σύστημα κλιματισμού με δυνατότητα: 1) εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου
φρέσκου αέρα, 2) αερισμού και air-condition / κλιματισμός κατάλληλης απόδοσης που
εξασφαλίζει ευχάριστη εσωτερική θερμοκρασία ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες 3)
Θέρμανσης



Θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας, ηλεκτρικές.



Όλοι οι υαλοπίνακες και ο ανεμοθώρακας θα είναι ασφαλείας (από γυαλί TRIPLEX / SECURIT)
και οι των θυρών ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%, ηλεκτρικά χειριζόμενοι.



Δύο στρεπτά αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης για το παρμπρίζ και ένα για την πόρτα του οδηγού.



Δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης καθώς και
συσκευή πλυσίματος / διάταξη καθαρισμού αλεξίνεμου.



Δύο

εξωτερικά

κάτοπτρα

οδηγήσεως

ηλεκτρικά

θερμαινόμενα

που

μπορούν

να

ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν μέσω ενός διακόπτη στο ταμπλό οργάνων και ένα
εσωτερικό κάτοπτρο.



Εντός της καμπίνας υπάρχει πλαφονιέρα φωτισμού, παροχή 12 V (ρευματοδότης) για την
τοποθέτηση μπαλαντέζας και πλαστικά ταπέτα (πατάκια) στο δάπεδο .



Θα φέρει (2) πλευρικές πόρτες από μια (1) στις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού.



Τα παράθυρα είναι ηλεκτρικά ανοιγόμενα.



Όλα τα κρύσταλλα θα είναι ασφαλείας οι δε μηχανισμοί των υαλοπινάκων θα λειτουργούν με
ευχέρεια. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά
σημεία που θα καθορίσει η υπηρεσία.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

10. Χρωματισμός
Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με ακρυλικό χρώμα δύο στρώσεων . Η αντισκωριακή
προστασία ακολουθεί υψηλά πρότυπα.
Tα βήματα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω:
•Προκαταρκτικός καθαρισμός και αφαίρεση του γράσου από το κουφάρι με σπρέι υψηλής πίεσης
•Ψευδαργύρωση και ψεκασμός με φωσφορικό άλας
•Πρώτος χρωματισμός με τη διαδικασία της καθοδικής βύθισης
•Ειδική κατεργασία σφράγισης των ραφών εσωτερικά και εξωτερικά στο μπροστινό μέρος, στο κάτω
μέρος του αμαξώματος και ειδικά κάτω από τα πόδια οδηγού και συνοδηγού καθώς και στους θόλους.
•Τρίψιμο και καθάρισμα
•Εξωτερική επικάλυψη όλων των επιφανειών
•Σφράγισμα στις κοιλότητες
•Γαλβάνισμα αμαξώματος σε περιοχές που είναι επιρρεπείς στην σκουριά
•Διαρκής ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

11. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η κιβωτάμαξα που θα φέρει το πλαίσιο θα είναι μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω
ψευδοπλαισίου με εγκάρσιες δοκούς .
Η κιβωτάμαξα θα φέρει υδραυλική ανατροπή η οποία θα γίνεται με την βοήθεια ενός υδραυλικού
εμβόλου του οποίου η αντλία θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του οχήματος.
Το χειριστήριο ανατροπής θα βρίσκεται σε κατάλληλη θέση εντός της καμπίνας του οδηγού.
Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία μήκους 4,70
μ, πλάτους 1,65 μ. Ωφέλιμο φορτίο περίπου 2,8 τόνοι.
Το πάχος του χαλυβδο-ελάσματος πυθμένα της κιβωτάμαξας , των πλευρικών τοιχωμάτων και της
οπίσθιας θύρας θα είναι 3mm.
Τα παραπέτα έχουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα τυχόν παραπέτα .

Η οπίσθια θύρα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με ειδικούς μεντεσέδες που επιτρέπουν
στην πόρτα να ανοίγει από το πάνω και από το κάτω μέρος ενώ συγκρατείται στην οριζόντια θέση
μέσω αλυσίδων.

12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Αριθμός μπαταριών: Μία (1), 12V (100Ah)



Φώτα. Το φορτηγό θα φέρει προβολείς, alarm), οπισθοπορείας, πίσω φώτα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. φώτα ομίχλης αλογόνου (στον βασικό εξοπλισμό), φώτα πορείας, αλλαγής
κατεύθυνσης πλευρικά, στάσης (



Ηχητικό σύστημα (βομβητής) οπισθοπορείας



Εντός της καμπίνας οδηγού παροχή 12V με τις ανάλογες ασφάλειες .



Ηχητικό όργανο .

Όργανα ελέγχου:
Το φορτηγό φέρει τα παρακάτω όργανα ελέγχου:
Στάθμης καυσίμου με προειδοποιητική λυχνία
Ταχύμετρο
Χιλιομετρητή
Στροφόμετρο
Ψηφιακό Ταχογράφο ευρωπαϊκών προδιαγραφών εγκεκριμένο από την Ε.Ε. και ωρομετρητή
Υδραυλικού υγρού τιμονιού
Εξωτερικών και εσωτερικών φώτων
Ασφάλισης καμπίνας στην θέση πορείας
Φόρτισης συσσωρευτή
Ένδειξη λειτουργίας του συστήματος ΑBS
Λειτουργίας χειρόφρενου
Βλάβης συστήματος πέδησης
Αλλαγής φίλτρου αέρα

Επιπλέον το όχημα θα διαθέτει:
- ESP (ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας)
- LSD (διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, παρόμοιας λειτουργίας με το ASR)
- Ράδιο-CD player
- Full Auto Air Condition
- Δεξαμενή καυσίμων χωρητικότητας 65 λίτρων καθώς και φίλτρο και προ φίλτρο πετρελαίου.
- Σύστημα κατά της κλοπής immobilizer.

13. ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Το όχημα φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless), ημιτρακτερωτά,υψηλής πρόσφυσης στον πίσω κινητήριο άξονα τα οποία πληρούν στο
ακέραιο την οδηγία 2001/43/ΕΚ (ή και όποια νεότερη τροποποίηση αυτής) και ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς ETRTO,
Διαστάσεις ελαστικών: 205/75R16C 113/111Q
Τροχοί Πλαισίου: μονοί τροχοί εμπρός-διπλοί πίσω
Ικανότητα φόρτωσης: Εμπρόσθια 2.300 kg
Οπίσθια 4.350 kg

14. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ


Πλήρη εφεδρικό τροχό μετά του ελαστικού, όμοιος με τους κανονικούς, τοποθετημένο σε
ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου



Το κάθε όχημα θα συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά εργαλείων-παρελκόμενων αμέσου
εξυπηρέτησης. Όλα τα εργαλεία θα είναι ισχυρής κατασκευής και είναι τα ακόλουθα:



Υδραυλικός γρύλος, γρυλόχειρο, μπουλονοκλειδο, γερμανικό κλειδί (10-12).



Δάπεδο καμπίνας καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα



Φαρμακείο (σύμφωνα με το ΚΟΚ)



Τρίγωνο (σύμφωνα με το ΚΟΚ)



Στην εμπρόσθια πλευρά, το πλαίσιο είναι εφοδιασμένο με ένα άγκιστρο για τη ρυμούλκηση
του οχήματος.



Το όχημα θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων για το πλαίσιο ήτοι οδηγιών
λειτουργίας στην Ελληνική



Θα παραδοθούν επίσης : Ένας (1) εικονογραφημένος κατάλογος ανταλλακτικών με αριθμό
ονομαστικού για το πλαίσιο σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής του
πλαισίου επιπέδου Συνεργείου.



Εγχειρίδια χρήσεως του ταχογράφου του οχήματος

15. Τεχνική Υποστήριξη
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει:
 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση
να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει,
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου

και υπερκατασκευής

τουλάχιστον 3 έτη .

16. Εκπαίδευση Προσωπικού
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των οδηγών, χειριστών
του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα
εποπτικά μέσα κ.λπ.).
17. Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση
των πινακίδων.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.

18. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και
υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των εκπομπών CO2 NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
Ο Υποψήφιος προμηθευτής θα συμπληρώσει το επισυναπτόμενο φύλλο συμμόρφωσης.
Οι απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης

θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και

επεξηγηματικές.

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Νοέμβριος 2018

Νοέμβριος 2018

Νοέμβριος 2018

προϊστάμενος τμήματος
μελετών
ΤΥΔΧ

Ο προϊστάμενος τμήματος μελετών
ΤΥΔΧ

Ο Διευθυντής ΤΥΔΧ

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφοκλής
Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Γιώργος Ευθυμίου
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Εισαγωγή

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

2.

Γενικές Απαιτήσεις

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

3.

Πλαίσιο Οχήματος

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
της διακήρυξης

4.

Κινητήρας

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

5.

Σύστημα Μετάδοσης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

6.

Σύστημα Πέδησης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

7.

Σύστημα Διεύθυνσης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

8.

Άξονες – Αναρτήσεις

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

9.

Καμπίνα Οδήγησης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

10.

Χρωματισμός

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

11.

Υπερκατασκευή

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

12.

Γενικά

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

13.

Κυρίως σώμα υπερκατασκευής
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

14.

Σύστημα συμπίεσης

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

15.

Σύστημα ανύψωσης κάδων

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

16.

Δυναμολήπτης (P.T.O.)

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης:

17.

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

18.

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

19.

Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

20.

Δείγμα

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

21.

Εκπαίδευση Προσωπικού

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

22.

Παράδοση Οχημάτων

ΝΑΙ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

23.

Συμπληρωματικά

Στοιχεία

της

Τεχνικής ΝΑΙ

Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Νοέμβριος 2018
προϊστάμενος τμήματος μελετών
ΤΥΔΧ

Νοέμβριος 2018
Ο προϊστάμενος τμήματος μελετών
ΤΥΔΧ

Νοέμβριος 2018
Ο Διευθυντής ΤΥΔΧ

Γιώργος Ευθυμίου
Μηχανολόγος Μηχανικός

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 55.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού
οχήματος με ανατροπή » .
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

Φορτηγό Όχημα με ανατροπή

43.000,00

1

Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.)
Φ.Π.Α. 24% ( στην καθαρή τιμή )
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ (€)
43.000,00
2.000,00
10.320,00
55.320,00

Σε περίπτωση που το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.) είναι μικρότερο από το προϋπολογιζόμενο
ποσό, η δαπάνη θα μειωθεί αντίστοιχα.
Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Νοέμβριος 2018

Νοέμβριος 2018

Νοέμβριος 2018

προϊστάμενος τμήματος μελετών

Ο προϊστάμενος τμήματος μελετών

Ο Διευθυντής ΤΥΔΧ

ΤΥΔΧ

ΤΥΔΧ

Γιώργος Ευθυμίου

Περικλής Βακάλης

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 10
Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ)
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό
προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του
μηχανολογικού εξοπλισμού.

ΆΡΘΡΟ 20
Αντικείμενο της Προμήθειας
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την «Προμήθεια ενός
ενός (1) φορτηγού οχήματος με ανατροπή »

ΆΡΘΡΟ 30
Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση
της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω:



Το συμφωνητικό



Η παρούσα διακήρυξη



Έντυπο οικονομικής προσφοράς



Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας



Η Συγγραφή Υποχρεώσεων



Η Τεχνική Περιγραφή, που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την μελέτη της προμήθειας.



Τεχνικές προδιαγραφές:

Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην στην με Αρ. 67 /
2018 μελέτη της ΤΥΔΧανίων και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή.


της προσφοράς του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 40
Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 50
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής
αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.

ΆΡΘΡΟ 60
Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου και ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του οχήματος, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Σ. Υ.

ΆΡΘΡΟ 70
Έκπτωση του Αναδόχου
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο Ανάδοχος
δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί
έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

ΆΡΘΡΟ 80
Πλημμελής κατασκευή
Εάν τα υπό προμήθεια μηχάνημα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 90
Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.
Κράτηση σε ποσοστό 0,06% για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Συμβάσεων Η κράτηση
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% το ποσό της κράτησης παρακρατείτε κατά
την πρώτη πληρωμή από το Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 100
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, με την
έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται
στην σύμβαση.
ΆΡΘΡΟ 110
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα
συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του
μηχανήματος, και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει
ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου υπό προμήθεια μηχανήματος ή την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του.
Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερομένου προμήθεια μηχανήματος,
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το
εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες.
Μετά την προσωρινή παραλαβή άμεσα γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και υπογραφή
του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ.
Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα 30 ημέρες από την προσωρινή παραλαβή, θεωρείται
ότι η οριστική παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο εφόσον παρέλθουν οι 30 ημέρες
μετά από ειδική ενόχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της
προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ
αποδεικτικό προσκόμισης τούτου.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια.
ΆΡΘΡΟ 120
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής αυτού, καθορίζεται
αναφέρεται στην μελέτη.

ΆΡΘΡΟ 130
Πλημμελής κατασκευή
Εάν τα προσφερόμενα οχήματα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα
ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 140
Παράδοση
Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου άθικτα και
χωρίς ζημιές.

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Νοέμβριος 2018

Νοέμβριος 2018

Νοέμβριος 2018

προϊστάμενος τμήματος μελετών

Ο προϊστάμενος τμήματος μελετών

Ο Διευθυντής ΤΥΔΧ

ΤΥΔΧ

ΤΥΔΧ

Γιώργος Ευθυμίου

Περικλής Βακάλης

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

