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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως: 

1. της υπ’ αριθμ.  2139/2022(ΑΔΑ: 9Ε58Ω6Μ-ΓΚΩ) πράξη της Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί 
κατάρτισης όρων, έγκρισης τεύχους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, ορισμού Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοιχτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, κατά άρθρο, για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Πράξης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ»  με κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού: 
1.285.880,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%),  

2. της με Αριθμ. Πρωτ ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ΠΟΛΠΡΟ1215/15-12- 2022 διατύπωση θετικής γνώμης της 
Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο διακήρυξης για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5053881, 

3. του άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. της με Αριθμ. Πρωτ.231476/31-08-2022(ΑΔΑ:9ΥΕ8Ω6Μ-5ΣΦ) Απόφασης Δημάρχου που ορίζει τον 
Αντιδήμαρχο κο Βασίλειο Κορομάνζο, ως αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, 

5. τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής Διακήρυξης της Ο.Ε., 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
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6. του Θεσμικού και Ειδικού Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

προκηρυσσόμενης σύμβασης  κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην  παράγραφο 1.4 
της διακήρυξης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ανοιχτή δημόσια σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, κατά 
άρθρο, για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»  με κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», με τους παρακάτω όρους: 

1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» , για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της  Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη 

δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881.  

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV:16500000-0(Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν 
συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς), 34144710-8(Τροχοφόροι 
φορτωτές), 16600000-1(Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα), 39563000-6 (Υφασμάτινα 
παρεμβύσματα, νήματα, υφάσματα και είδη για τεχνική χρήση),34144710-8(Τροχοφόροι 
φορτωτές), 44613700-7 (Απορριμματοφόροι κάδοι). 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων 
και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα: 

    
ΑΡΘΡΟ 

Ε Ι Δ Ο Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ./M2) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος 
υδραυλικός περιστροφικός 
εκσκαφέας/ 
φορτωτής,(MaterialHandler), ισχύος 
περίπου 80 KW, με υδραυλική 
ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο 
εκσκαφής, γεωργική αρπάγη και 
λεπίδα γωπροώθησης CPV: 
34144710-8 

1 
255.000,00 

 
255.000,00 

 

2 

Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής 
(Shredder), ισχύος άνω των 230 ΚW, 
για κλαδιά πυκνότητας έως και 1200 
kg/m3.CPV: 16600000-1 

1 
400.000,00 

 
400.000,00 
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3 Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 
39563000-6 

3.000 2,00 6.000,00 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής 
περίπου 120 KW, με κάδο φόρτωσης 
(κουβά) και γεωργική αρπάγη (τύπου 
<<πιρούνας>>). 
CPV: 34144710-8 

1 
150.000,00 

 
150.000,00 

 

5 

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού 
τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος  
ισχύος ≥35 KW και απόδοσης ≥70 
m3/h. 
CPV: 16600000-1 

1 150.000,00 
150.000,00 

 

6 

Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο 
(containers) με σύστημα hooklift άνω 
των 33m3 έως 35m3.  CPV: 
44613700-7 

3 
12.000,00 

 
36.000,00 

7 

Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) ταχείας 
περιστροφής τύπου (wood chipper). 
CPV: 16500000-0 

1 
40.000,00 

 
40.000,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.037.000,00 

 Φ.Π.Α.  24% 248.880,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.285.880,00 

 

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.037.000,00€ άνευ ΦΠΑ 
(1.285.880,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους της παρούσας. 

 Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο, είτε για περισσότερα άρθρα, είτε για 

το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου. 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 

Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Τα οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις και με πινακίδες. Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη 
Δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε διάστημα μικρότερο ή ίσο των έξι (6) μηνών από την 
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ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016)". 
Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου 

χρόνου εγγυημένης λειτουργίας  ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο 

από τους οικονομικούς φορείς χρόνο παράδοσης και αντίστοιχα το χρόνο της εγγύησης 

λειτουργίας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο:  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι «Τεχνική Έκθεση & Τεχνική Προδιαγραφή»,  ΙΙ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» 
και στο ΙΙΙ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της παρούσας διακήρυξης. 
 

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης -Χρηματοδότηση 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.037.000,00€άνευ ΦΠΑ 
(1.285.880,00€συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΚΩΔ. 
ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2020ΣΕ27510102). 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881, με 
βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9228/26-10-2020. 

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7341.052, «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής 
και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων με κωδικό ΟΠΣ 5053881», Φ62 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.  

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή τεκμηριωμένη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ταμείο Συνοχής) και εθνικούς πόρους μέσω 
του Π.Δ.Ε. 

 
3. Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 
4412/16, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από το 
χρονικό διάστημα των τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  
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Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.                                    180532 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
       5/01/2023, ώρα 10.00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

       
       6/02/2023, ώρα 13.00 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 
                              3/01/2023 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
9  της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 
http://www.promitheus.gov.gr/  του ως άνω  Συστήματος, μετά την παρέλευση  τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 
Παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

4.Παροχή διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Αναθέτουσας το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.3 της διακήρυξης. 

5. Δημοσιότητα 
Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης Σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Η Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου, θα 
καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό  και στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/  στην διαδρομή: 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφημερίδες.  

6.   Δικαίωμα και Προϋποθέσεις συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις 
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ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση, ,  στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, 
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
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 του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
7. Εγγυήσεις 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., 
όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ/ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ (ΠΟΣΟΣΤΟ 

2%) 

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος υδραυλικός 
περιστροφικός εκσκαφέας/ 
φορτωτής,(MaterialHandler), ισχύος περίπου 80 KW, 
με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο 
εκσκαφής, γεωργική αρπάγη και λεπίδα 
γεωπροώθησης. CPV: 34144710-8 

255.000,00 5.100,00 

2 
Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής (Shredder), 
ισχύος άνω των 230 ΚW, για κλαδιά πυκνότητας έως 
και 1200 kg/m3. CPV: 16600000-1 

400.000,00 8.000,00 

3 Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 39563000-6 6.000,00 120,00 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής ισχύος περίπου 
120 KW, με κάδο φόρτωσης (κουβά) και γεωργική 
αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>). 

CPV: 34144710-8 

150.000,00 3.000,00 
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφερομένου/ων άρθρου/άρθρων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό. 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια των μηχανημάτων το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ 
και η οποία θα έχει χρόνο ισχύος 2 μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

  Πέραν των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για 
την  - τουλάχιστον δύο (2) ετών – καλή λειτουργία του εξοπλισμού, θα καταθέσει, ταυτόχρονα με 
την παράδοση του εξοπλισμού, εγγυητική καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται για το 
άρθρο 1,  στο ποσό των 5.100,00€ ,για το άρθρο 2, στο ποσό των  8.000,00 €, για το άρθρο 3, στο 
ποσό των 120,00 €, για το άρθρο 4, στο ποσό των  3.000,00 €,  για το άρθρο 5, στο ποσό των  
3.000,00 €,  για το άρθρο 6, στο ποσό των 720,00 €, για το άρθρο 7, στο ποσό των  800,00 €. Για 
προσφορά σε όλα τα άρθρα, (1,2,3,4,5,6,7), το συνολικό ποσό καθορίζεται στα 20.740,00 €. 

8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 

Πληροφορίες,  καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων  Συμβάσεων της Δ/νσης 
Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κo 
Καρακατσάνη Αθανάσιο –  a.karakatsanis@athens.gr – τηλ:  213 20.82.959, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

5 

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 
κλασμάτων θρύμματος  ισχύος ≥35 KW και 
απόδοσης ≥70 m3/h. 

CPV: 16600000-1 

150.000,00 3.000,00 

6 
Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (containers) με 
σύστημα hooklift άνω των 33m3 έως 35m3.  CPV: 
44613700-7 

36.000,00 720,00 

7 
Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής 
τύπου (wood chipper). CPV: 16500000-0 

40.000,00 800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ (συμμετοχή στα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7) 1.037.000,00 20.740,00 
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Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα μελετών, σχεδιασμού, προγραμματισμού, διοικητικής 
υποστήριξης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  της Δ/νσης  Καθαριότητας  - Ανακύκλωσης του 
Δήμου Αθηναίων, κ. Νίκος Κάγκας  n.kagkas@athens.gr  και   
t.mel.sxed.prog.dioik.ypost.kath@athens.gr  τηλ: 210 – 34.02.535, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και 
για ό,τι δεν αναφέρεται αναλυτικά, ισχύουν οι σχετικοί όροι της Διακήρυξης. 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                            Ο  
                                                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
                                                       
 
                                                                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ΚΟΡΟΜΑΝΖΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 
Ταχ. Κώδικας: 10438 
Πληροφορίες:  Αθανάσιος Καρακατσάνης 
Τηλέφωνο: 213 2082959 
email: a.karakatsanis@athens.gr 
 
 
 

ΠΡΑΞΗ: 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο:  
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ: 
 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 
 

CPV:   

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
& ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
1.037.000,00€ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 
5053881 
 
2020ΣΕ27510102 
 
16500000-0(Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα 
οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή 
εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς), 34144710-
8(Τροχοφόροι φορτωτές), 16600000-1(Ειδικά γεωργικά 
και δασοκομικά μηχανήματα), 39563000-6 (Υφασμάτινα 
παρεμβύσματα, νήματα, υφάσματα και είδη για τεχνική 
χρήση),34144710-8(Τροχοφόροι φορτωτές), 44613700-7 
(Απορριμματοφόροι κάδοι). 

 

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
Εκτιμώμενης αξίας 1.285.880,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας 





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ 

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-

ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5053881 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

ΣYNΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 1.037.000,00€ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.  

(1.285.880,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84501.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10438 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR300 – ΕL 303 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 

 

Αρμόδιος για πληροφορίες καθώς και 
διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της 
διακήρυξης: 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία που θα υλοποιήσει τη σύμβαση: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 

Ταχ. Κώδικας: 10438 

Πληροφορίες: Αθανάσιος Καρακατσάνης 
Τηλέφωνο:     213 2082959 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 

a.karakatsanis@athens.gr 
 
 

Διεύθυνση Μηχανολογικού  

Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, 
Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πληροφορίες: κ. Ν. Κάγκας 

Τηλ: 210-3402535 

 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

 e-mail: n.kagkas@athens.gr 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην 
Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄ Βαθμού). 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 
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Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και στη διεύθυνση 
http://www.cityofathens.gr στην διαδρομή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

1.2.  Στοιχεία Διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης - Χρηματοδότηση 
1.2.1 Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 
4412/16, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το 
χρονικό διάστημα των τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  
 
1.2.2 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους της παρούσας (στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 

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

 

1.2.3 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΚΩΔ. 
ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2020ΣΕ27510102). 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881, με 
βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ΠΟΛΠΡΟ 9228/26-10-2020. 

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7341.052, «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής 
και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων με κωδικό ΟΠΣ 5053881», Φ62 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.  
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Η θετική γνώμη της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ΠΟΛΠΡΟ ή τεκμηριωμένη θετική γνώμη για τη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ταμείο Συνοχής) και εθνικούς πόρους μέσω 
του Π.Δ.Ε. 

 

1.3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης / Διάρκεια 
σύμβασης 
1.3.1 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της  Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη 

δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881.  

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV:16500000-0(Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν 
συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς), 34144710-8(Τροχοφόροι 
φορτωτές), 16600000-1(Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα), 39563000-6 (Υφασμάτινα 
παρεμβύσματα, νήματα, υφάσματα και είδη για τεχνική χρήση),34144710-8(Τροχοφόροι 
φορτωτές), 44613700-7 (Απορριμματοφόροι κάδοι). 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων 
και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα: 

    
ΑΡΘΡΟ 

Ε Ι Δ Ο Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ./M2) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος 
υδραυλικός περιστροφικός 
εκσκαφέας/ 
φορτωτής,(MaterialHandler), ισχύος 
περίπου 80 KW, με υδραυλική 
ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο 
εκσκαφής, γεωργική αρπάγη και 
λεπίδα γωπροώθησης CPV: 
34144710-8 

1 
255.000,00 

 
255.000,00 

 

2 

Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής 
(Shredder), ισχύος άνω των 230 ΚW, 
για κλαδιά πυκνότητας έως και 1200 
kg/m3.CPV: 16600000-1 

1 
400.000,00 

 
400.000,00 

3 Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 
39563000-6 

3.000 2,00 6.000,00 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής 
περίπου 120 KW, με κάδο φόρτωσης 
(κουβά) και γεωργική αρπάγη (τύπου 
<<πιρούνας>>). 
CPV: 34144710-8 

1 
150.000,00 

 
150.000,00 
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5 

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού 
τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος  
ισχύος ≥35 KW και απόδοσης ≥70 
m3/h. 
CPV: 16600000-1 

1 150.000,00 
150.000,00 

 

6 

Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο 
(containers) με σύστημα hooklift άνω 
των 33m3 έως 35m3.  CPV: 
44613700-7 

3 
12.000,00 

 
36.000,00 

7 

Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) ταχείας 
περιστροφής τύπου (wood chipper). 
CPV: 16500000-0 

1 
40.000,00 

 
40.000,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.037.000,00 

 Φ.Π.Α.  24% 248.880,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.285.880,00 

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.037.000,00€άνευ ΦΠΑ 
(1.285.880,00€συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). 

1.3.2 Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών θα είναι μικρότερος ή ίσος με τον 

οριζόμενο στις τεχνικές προδιαγραφές εκάστου είδους από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού και ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου 

εγγυημένης λειτουργίας  ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τους οικονομικούς φορείς 

χρόνο παράδοσης και αντίστοιχα το χρόνο της εγγύησης λειτουργίας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι «Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές», ΙΙ 
«Συγγραφή Υποχρεώσεων» και στο ΙΙΙ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο – Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. του ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. του ν.4912/2022 (Α΄59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», 

3. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις”, 

4. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις», 

5. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 85 επ., 

6. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

7. του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με το (ΕΕ) 2022/576 και τον 
2022/578 του Συμβουλίου της 31ης Απριλίου 2022, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών 
της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, 

8. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137) ‘’Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις’’, 

9. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37  

10. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

11. του ν. 4555/2018 (Α΄133) «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 
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ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις», 

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

13. 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»,  

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

15.  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”, 

16. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 

17. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

18. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 
3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης”, 

19. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

20. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α΄ 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και 
των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των 
κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», 

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

22. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

23. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα” 

24. του π.δ.39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”, 
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25.  του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 

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

27. της υπ’ αριθμ.  63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

28. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

29. της με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2453/09.06.2021) των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

30. της με αριθμό 769258/2021 Κ.Υ.Α. (Β΄3075)των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων – 
Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

31. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

32. του άρθρου 5 της με αρ. 11389/1993 (Β΄185) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί 
υποχρέωσης δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε 
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, 

33. του με αρ.πρωτ.3697/06.07.202 εγγράφου ΕΑΔΗΣΥ «Ενημέρωση για την έκδοση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 ΤΟΥ Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία», 

34. της με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις 
C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η 
Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ) και 
C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις, 

35. της με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με 
θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.110427/EΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργικής 
Απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 
(ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

36. τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του, 
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37. της με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση 
αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' 
αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 Υπουργικής Απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του 
αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14” (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)», 

38. τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και 
των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν, 

39. της με αρ. πρωτ. οικ 6335/28.06.2019 (ΑΔΑ: 959Θ465ΧΙ8-ΖΦΔ) Πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση 
και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με τίτλο 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», κωδικός πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.1, (Α/Α 
ΟΠΣ: 3658) και τις με αρ. πρωτ. οικ 941/31-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΖ746ΜΤΛΡ-ΟΡΡ) και αρ.πρ. 
7787/15-9-2020 (ΑΔΑ: Ρ7ΚΔ46ΜΤΛΡ-26Α) τροποποιήσεις της, 

40. του με ID 86954 24/2/2020 16:42:36 (α.π.ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1835/24-2-2020) Τεχνικό 
Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Δικαιούχου Δήμου Αθηναίων προς την 
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-
2020, 

41. της Απόφασης της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 
106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές 
ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε 
ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (2012/21/ΕΕ), 

42. του με α.π. 99900/ΕΥΚΕ1502/24-9-2020 (α.π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8131/24-9-2020) 
έγγραφο της ΕΥΚΕ, με διατύπωση γνώμης σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ βάσει 
Απόφασης 2012/21/ΕΕ, 

43. του αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και 
Επιλεξιμότητας της πρότασης (ΛΕΠ) και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ), τα οποία 
αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, 

44. της υπ΄ αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9228/26-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΓΡ46ΜΤΛΡ-ΣΗΝ) 
Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, με την ένταξη της 
Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,  

45. της υπ’ αριθμ. 81381/30555 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
3812/28.11.2016, τ.Β΄) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

46. το υπ’ αρ. 49156/21-2-2022 (22REQ010149056 2022-03-03) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος 
Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, που αφορά α) την έγκριση 
δέσμευσης ποσού 5.852.289,55€, στο οικονομικό έτος 2022 και β) την έγκριση πίστωσης 
ποσού 254.200,00€ στο οικονομικό έτος 2022, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, 
στον Κ.Α. 7341.052, Φ62/72, που αφορά την υλοποίηση και χρηματοδότηση της πρότασης του 
Δήμου Αθηναίων. με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» και Κωδικό ΟΠΣ 505388, 

47. την υπ’ αρ. πρωτ. 59332/2-3-2022 (ΑΔΑ: 978ΣΩ6Μ-Υ9Φ, ΑΔΑΜ:22REQ010149396 2022-
03-03) Απόφαση Δέσμευσης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την 
δέσμευση πίστωσης ποσού 6.106.489,55 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2022 Φορέας 62, 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ - ΕΣΠΑ - 72 Κ.Α 7341.052 «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής 
και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων με κωδικό ΟΠΣ 5053881» για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την υλοποίηση και χρηματοδότηση της πρότασης του 
Δήμου Αθηναίων με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 50538, 

48.   το υπ’ αριθμ. πρωτ. 302962/02-11-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Μηχανολογικού  
προς τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών με τη μελέτη για τη «Προμήθεια  εξοπλισμού για 
διαχείριση πράσινων αποβλήτων», 

49. της με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ΠΟΛΠΡΟ1215/15-12- 2022 διατύπωσης θετικής γνώμης της 
Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο διακήρυξης για την «Προμήθεια  εξοπλισμού για 
διαχείριση πράσινων αποβλήτων», του Υποέργου 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5053881.  

50. 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. 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην προβλεπόμενη, 
βάσει του άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαση Δημάρχου. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ του ως άνω Συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το Τυποποιημένο Έντυπο της Προκήρυξης Σύμβασης θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Η Προκήρυξη - Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ενοποιημένο με τη σχετική Προκήρυξη - Απόφαση 
Δημάρχου, θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα 
λάβει Συστημικό Αριθμό και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): 
http://www.cityofathens.gr/ στην διαδρομή: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφημερίδες.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 
3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.  
Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον 
Δήμο. 
 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
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επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.   
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι: 
      α) η Απόφαση Δημάρχου - Προκήρυξη όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  
   β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
   γ) η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
   δ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως  

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
    
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Η διαδικασία επικοινωνίας1, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 
υποσυστήματος κατά περίπτωση, με: 
 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής 

περιοχής και λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας 
δημόσιας σύμβασης, 

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή 
και ιδίως στα συνημμένα της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, 

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στην ηλεκτρονική περιοχή 
και ιδίως στα συνημμένα της σχετικής απάντησης (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του 

                                                           
1 Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/08.06.2021)  
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οικονομικού φορέα στην ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική 
ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό φορέα. Ο σχετικός ηλεκτρονικός χώρος 
περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους: 
 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
 «Οικονομική Προσφορά» 

 
Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις 
αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, 
αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Υποσυστήματος.  

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 
αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα στα έγγραφα της 
σύμβασης λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
Ειδικότερα η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. Η επιτυχής αποστολή μηνύματος μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» λογίζεται και ως επιτυχής παραλαβή του από τον αποδέκτη. 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και της ανάρτησης 
αυτών στη σχετική ηλεκτρονική περιοχή συνημμένων αυτής, προκειμένου να είναι ελεύθερα 
προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος. 

 Ουδείς οικονομικός φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

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

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής 
διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής, καθώς και 
κάθε άλλη σημαντική αλλαγή των εγγράφων της σύμβασης), η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να λάβει 
το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, ούτως ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν 
υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείς, οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα 
αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους 
στη διαγωνιστική διαδικασία.  

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει καταρχάς να αποστείλει προς την Ε.Ε.Ε.Ε. το 
Τυποποιημένο Έντυπο Διορθωτικής Προκήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 
4412/2016 και εν συνεχεία, να προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο2. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
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)3. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

                                                           
2 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική 

διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ). 

3
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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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 (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται και 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. 

2.1.5 Εγγυήσεις4 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής) και 4.1. (εγγύηση καλής 
εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 
2016 (Α΄13)5, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού6. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

                                                           
4 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
5  Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 
6   Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και 
καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 
του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

29 
 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης7.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

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

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Ο Δήμος Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 
2016/679) της ΕΕ και με τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο 4624/2019.  
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ο Δήμος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
(DPO). Τηλ. Επικοινωνίας 210 5277519, 210 5277000, email:dpo@athens.gr, κος Καρανικόλας 
Νικόλαος. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Οψιγενείς Μεταβολές 

2.2.1. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής/Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – 
Οψιγενείς μεταβολές 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

                                                           
7    Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ8, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 79 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων10. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης11. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

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 του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.2.1.2 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές: Αν επέλθουν μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με 
το Ε.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί 
την αναθέτουσα αρχή σχετικά (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 
 

                                                           
8    Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
9    Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
10    Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον 
κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
11  Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων 
και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την έννοια της 
προηγούμενης παραγράφου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του προσωρινού αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. 

 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

2.2.2.1  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., 
όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ/ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ (ΠΟΣΟΣΤΟ 

2%) 

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος υδραυλικός 
περιστροφικός εκσκαφέας/ 
φορτωτής,(MaterialHandler), ισχύος περίπου 80 KW, 
με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο 
εκσκαφής, γεωργική αρπάγη και λεπίδα 
γεωπροώθησης. CPV: 34144710-8 

255.000,00 5.100,00 

2 
Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής (Shredder), 
ισχύος άνω των 230 ΚW, για κλαδιά πυκνότητας έως 
και 1200 kg/m3. CPV: 16600000-1 

400.000,00 8.000,00 

3 Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 39563000-6 6.000,00 120,00 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής ισχύος περίπου 
120 KW, με κάδο φόρτωσης (κουβά) και γεωργική 
αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>). 

CPV: 34144710-8 

150.000,00 3.000,00 

5 
Κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 
κλασμάτων θρύμματος  ισχύος ≥35 KW και 
απόδοσης ≥70 m3/h. 

150.000,00 3.000,00 
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφερομένου/ων άρθρου/άρθρων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό. 

 
α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η 
προσφορά δε γίνεται δεκτή. 
β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
γ) Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να 
προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της 
προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
 
2.2.2.2. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωση και 

CPV: 16600000-1 

6 
Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (containers) με 
σύστημα hooklift άνω των 33m3 έως 35m3.  CPV: 
44613700-7 

36.000,00 720,00 

7 
Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής 
τύπου (wood chipper). CPV: 16500000-0 

40.000,00 800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ (συμμετοχή στα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7) 1.037.000,00 20.740,00 
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  
 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:  
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν 
απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3 Κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 
 α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 
β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, ή 
γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα σύμβαση δικαιολογητικά, ή 
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 
ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά12, ή 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το 
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,13 ή 
ζ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.3 Απόρριψη προσφοράς αναδόχου της παρούσας. 
 
2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού14  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη15 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήματα:  

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 

                                                           
12 Ως «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης (περ. 46 παρ. 1 άρθρο 2 
ν.4412/2016). 
13 Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72  ν. 4412/2016 
14 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016.  
15 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική 
δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
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οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 
(εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 
Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και 
για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της 
οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
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2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139), 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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  

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 

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

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

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, περί 
σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,  
(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 16 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/200517, όπως ισχύει [αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού].18 Οι υποχρεώσεις της παρούσης 
αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που 
συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά 
πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 
εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις επενδύσεων (investmentfirms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού 
(asset/fundmanagers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 
(privateequityfirms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά 
ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 

                                                           
16 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), 

σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
17 Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από «μη 
συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με 
ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε 
επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας εφαρμόΖει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της 
απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, 
ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις 
Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει 
συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.» 
18 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο 
πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..19 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία20, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση21. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/201622. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται: 
Nα ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας των ειδών που θα προσφέρουν. 

                                                           
19 Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
20  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση 
C‑387/19 
21 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
22  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό 
επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης. 

 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 έχουν 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. 

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο 
και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός 
ανάδοχος, μετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να 

καλύπτεται  από κάθε μέλος της ένωσης. 

 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν: 

 Γενικό  Μέσο κύκλο εργασιών για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών (2019, 2020, 2021) κατ’ 
ανώτατο όριο (συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του) ίσο ή ανώτερο με το 70% της ενδεικτικής αξίας του/των άρθρου/ων για 
το/τα οποίο/α υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας 
θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την ανωτέρω επάρκεια.  
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες 
προμήθειες, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο  των τριών 
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  
 
Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει την 
ανωτέρω οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της 
σχετικής πρόσκλησης θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.  
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Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης χρηματοοικονομικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» της παρούσης.  

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή 
από το ένα μέλος της ένωσης. 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την εμπειρία για να εκτελέσουν τη 
σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.  
Για την παραδεκτή συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει, να δηλώσει με την 

προσφορά του και συγκεκριμένα στο ΕΕΕΣ, ότι: 

Κατά τη διάρκεια της τριετίας, (2019, 2020, 2021) έχει εκτελέσει παραδόσεις  προμηθειών 

συναφών με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ότι 

η παραδοθείσα ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη  με το 100% των ζητουμένων ποσοτήτων 

του/των άρθρου/ων για το/τα οποίο/α συμμετέχει, ήτοι: τουλάχιστον, έναν (1) αυτοκινούμενο 

ελαστικοφόρο υδραυλικό περιστροφικό εκσκαφέα/ φορτωτή,(MaterialHandler), με υδραυλική 

ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο εκσκαφή, γεωργική αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης, 

(άρθρο 1), έναν (1) θρυμματιστή βραδείας περιστροφής (Shredder), (άρθρο 2), τρεις χιλιάδες 

(3.000) m2 γεωυφάσματος – φλίς (fleece), (άρθρο 3), έναν (1) ελαστικοφόρο αρθρωτό φορτωτή με 

κάδο φόρτωσης (κουβά) και γεωργική αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>), (άρθρο 4), ένα (1) κινητό 

κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος, (άρθρο 5), τρία (3) ανοικτά 

απορριμματοκιβώτια (containers) με σύστημα hooklift, (άρθρο 6), μία (1) ελκούμενη 

κλαδοθρυμματιστική μηχανή (κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής τύπου (wood chipper), 

(άρθρο 7). 

 
Για τον σκοπό αυτόν, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν καταρχάς με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την 
ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής 
πρόσκλησης ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.  
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Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» της 
παρούσης. 
  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από 
το ένα μέλος της ένωσης. 
 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
πιστοποιητικά τα οποία συμμορφώνονται με: 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο, 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, 

αντίγραφα των οποίων οποίων  θα κατατεθούν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» ως στοιχεία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία 
2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (των παραγράφων 2.2.5 έως 
2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφη δέσμευσης για τον 
σκοπό αυτό των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην 
ένωση ή άλλων φορέων (τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016). 

Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική 
και για τον τρίτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της 
παρούσας διακήρυξης. Το χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, 
στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, το οποίο περιέχει τις ίδιες 
πληροφορίες και για τους φορείς αυτούς, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα 
οικονομικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 
2.2.3.4 και 2.2.3.7, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που 
αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος 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.  

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.23. 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 του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή 
χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους υπεργολάβο/ους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να 
επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων αποκλεισμού. 

                                                           
23 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα της 
σύμβασης που υπολείπεται 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.  

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως και 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 
έως και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως δικαιολογητικό συμμετοχής, υπογεγραμμένο με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της 
παρούσας και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά θέματα 
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:  https://espdint.eprocurement.gov.gr/                                         
που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - 
ESPD). 
 
α) Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές.  

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με 
επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
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Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.24 

β) Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, 
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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.  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον 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. 

γ) Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,25 την 
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.3 της παρούσης26 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς 
αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 
του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο 
σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.27 

δ) Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.28 
 
ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

                                                           
24

 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

25  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
26  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
27 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
28 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
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κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής.29 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 30 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. 

i. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας, οι φορείς, στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

ii. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, (παράγραφο 
2.2.8.2 της παρούσας), οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

iii. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, 
όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, 
κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

iv. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα 
Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά.  

v. Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

vi. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της 
παρούσας. 

                                                           
29Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  
30 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα 
αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της 
παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε 
τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας.  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-
2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
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vii. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 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 2.2.3.1. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 
 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.31  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ1) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 
                                                           
31 Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των 
παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό 
αποδεικτικό ενημερότητας 
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ 
προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία 
να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώς και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
γ2) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο 
(πλην της περίπτωσης β΄) λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών32, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που 
αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία3334(πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 
της παρούσας ανωτέρω). 

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 
την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική 
του προσωρινούαναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό 
του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

                                                           
32 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
33 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες  εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ 
(L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1) 
34 ΠρβλΣτΕ 303/2020 (Επταμελής) 
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Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για 
την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε 
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την 
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την 
έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 
του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 
του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
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προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. 

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

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,35 εκτός 
αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) ως άνω οικονομικών χρήσεων 
συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 
του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση 
ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
ισολογισμών, τα έντυπα Ε3«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση περί του 
ύψους του μέσου γενικού κύκλου εργασιών  κατά τη διάρκεια των ετών (2019,2020,2021).  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες 
προμήθειες, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο  των τριών 
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
 
Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων με αναλυτική αναφορά: των παραδοτέων (είδος και 
ποσότητες), της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του υποψήφιου, συνοδευόμενος από:  

                                                           
35  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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α) Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή: αντίγραφα συμβάσεων με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
από την αρμόδια αρχή. 

β) Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας: είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε 
βεβαίωση του αποδέκτη της προμήθειας. 

 
B.5. Για την απόδειξη των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά την 
υποβολή της προσφοράς. 

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, 
και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ36,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης37, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  

                                                           
36   Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι 
αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός 
συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την 
έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη 
με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
37 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και 
εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
     Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη 
στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. 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, και 
επιπρόσθετα ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της ένωσης, από το 
οποίο να προκύπτει:  

α) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και ο αναπληρωτής του,  
β) το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση στο σύνολο της προσφοράς 
και  
γ) να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις της ένωσης, και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει: 

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση και  

β) ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 
τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 
αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον 
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος 
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα/τα της σύμβασης 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.2, προσκομίζει: 

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας και 

β) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο 
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των 
υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος της σύμβασης.  

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 
συμμετοχή τους στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω 
του Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και την μελέτη της Δ/νσης 
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το σύνολο 
των περιγραφόμενων προμηθειών. 

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

Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού είναι αναρτημένο έντυπο με Οδηγίες Ορθής 
Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων 
οδηγιών ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς, καθώς και τους τρόπους 
αντιμετώπισης/επίλυσης των συνηθισμένων ζητημάτων κατά την κατάρτιση και προσπάθεια 
υποβολής της. 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.3.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στην απόφαση Δημάρχου, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/09.06.21) ΚΥΑ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο 
χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες. 

2.3.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ38, η οποία οφείλεται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την 
τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών όπως ιδίως η μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, από τον 
Διαχειριστή του Υποσυστήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση 
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 

                                                           
38 Άρθρο 4 παρ. 2 της με αριθμό 64233/08.06.2021 υπουργικής απόφασης (2453 Β΄) ΕΣΗΔΗΣ 
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ρυθμίζει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τα της συνέχειας των διαδικασιών που επηρεάστηκαν 
κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες 
από εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον 
Διαχειριστή του Υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, που 
υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 
 
2.3.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.3.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί 
η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν39.  
Στη συνέχεια της επιτυχούς έκβασης των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου ελέγχων, το Υποσύστημα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής οθόνης της 

                                                           
39   Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

56 
 
διεπαφής του χρήστη, την επιτυχή υποβολή της προσφοράς και παράλληλα η κατάστασή της 
αλλάζει από «Προσχέδιο» σε «Ενεργή». Επίσης αποστέλλεται επικουρικά στον οικονομικό φορέα 
σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα σφάλματος και ο προσφέρων καλείται να θεραπεύσει το σχετικό σφάλμα με 
ενέργειες του, αναλόγως του είδους του σφάλματος και σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τους οδηγούς 
που αφορούν στη χρήση του Υποσυστήματος40. 

2.3.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,  

β) είτε των άρθρων 15 και 2741 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 42 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ43 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

                                                           
40 Άρθρο 13 παρ. 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
41   Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να 
συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». 
Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η 
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι 
του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 
χρονολογίας". 
42  Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 
13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
43   Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν 
προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199944,  
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο45.  
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 

Διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς 
i. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 
Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 
Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά 
με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 

                                                           
44  Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
45  Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 
ii. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

iv. Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

v. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα 
αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.3.3 Απόσυρση Προσφοράς46 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Για την 
απόσυρση της προσφοράς, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
έγγραφη ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 
Document Format (PDF) και σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β’ ή δ’ της παραγράφου 2.4.2.5. 
της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος. 
 
2.3.4 Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.3.4.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό i) και ii) στοιχεία: 

                                                           
46 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

59 
 
i) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.9.1 
της παρούσας και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του ω. 
4412/2016. 

 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ αυτής. 

 Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. 
Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό 
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

 Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2.4.2.5. της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

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

ii) Την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της 
παρούσας. 

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

iii) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα με το κάτωθι περιεχόμενο: «Δηλώνω 
υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, 
σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου 
(ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της 
Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 
2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α) ο 
οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης 
μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη 
Ρωσία· (β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη 
της κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα 
αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου · (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία 
που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή 
κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή 
φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της 
σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο 
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ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.» 
 

2.3.4.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι «Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές 
Προδιαγραφές», και το Παράρτημα ΙΙ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, 
και περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων προϊόντων, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν47. 
 
2.3.5  Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» - Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 1.3 της 
παρούσας κριτήριο ανάθεσης και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος.  

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα, οι προσφέροντες 
πρέπει να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο “Οικονομική Προσφορά” και το Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, και συμπληρωμένο με την 
αναγραφόμενη προσφερόμενη τιμή, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 
 
Προσφορά με τιμή μονάδας 
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχια). 
 
Επισημαίνεται ότι: Στην τιμή προμήθειας των μηχανημάτων περιλαμβάνονται και οι 
προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) για τα μηχανήματα (εργασία, αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά) για τουλάχιστον 2 έτη ή 1.000hr λειτουργίας, καθώς και όλες οι απαραίτητες 
εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, πινακίδες και εκπαίδευση προσωπικού. 
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

                                                           
47 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερά/ές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δε 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 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
 
2.3.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δε ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

62 
 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους48. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας,49  
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν 
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,  
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4. περ. γ) της παρούσας και 
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

                                                           
48     Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
49 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1.  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών50 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης51, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τη διαδικασία ως εξής:  

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία προσφορών.  

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα οριστεί μέσω γραπτής ενημέρωσης στην «Επικοινωνία» του συστημικού 
διαγωνισμού. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων 
της52, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών:53 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση 
ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 

                                                           
50   Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
51   Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
52   Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή 
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, 
αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  
53   Άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
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οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας 
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, 
υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα54. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τη διόρθωση ή συμπλήρωση επιμέρους σημείων των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του 
οικονομικού φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.55 
 
Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς 
ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους56. 
 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους 
της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης 
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 
2.3.2 της παρούσας.  
 

                                                           
54   Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
55 Πρβλ. Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
56   Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. 
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για 
την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς57 η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω 
σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

                                                           
57 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης58. 
 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας59. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

3.2.1 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και 
σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων αρ. 22, 2ος όροφος, 
ώρες: 08:00 – 15:00), στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 

                                                           
58     Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
59     Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

3.2.2 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα Αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής 
προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση 
ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται.  

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 
(σχετ. περίπτωση iv της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσης). 

3.2.3 Απόρριψη προσφοράς προσωρινού αναδόχου 

 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3. (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές),  δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

3.2.4 Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού-
γνωμοδότησης από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2 της παρούσης, και τη διαβίβασή του 
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 επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων της παραγράφου 3.3 της 
παρούσης.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περιπτώσεων α & β της παραγράφου 3.1.2. της παρούσης (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   
 
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής60.  

                                                           
60  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 περ. ε΄ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.61 
 
3.3.2 Έλευση έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωσης 
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί 
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. 
Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η 
οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
3.3.3 Πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού 
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 
με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
 
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005» 62. 
 

                                                           
61 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
62  Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, 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 σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει 
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

3.4.1 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
3.4.2 Προθεσμία άσκησης προσφυγής 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:  
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης63.  

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή 
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή 
είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 
23:59:5964. 
 
3.4.3 Παράβολο– Τρόπος κατάθεσης 
 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν και πέντε 
δέκατα επί τοις εκατό (0,5%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σύμβασης. Το ύψος 
του παραβόλου δε μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.  
Για την παρούσα σύμβαση, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ομάδα ή 
ομάδες της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας της ομάδας ή των 
ομάδων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 
κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), αποκλειστικά και μόνο υπό τον 
Φορέα «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΑΔΗΣΥ)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]) και 
αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης 
του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 
του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι: 
- εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, 
- επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την 
ένδειξη ‘’πληρωμένο’’, καθώς και 
- βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το 
αποδέχεται. 
Αρμόδια υπηρεσία να βεβαιώσει τον έλεγχο και τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου, είναι η 
ΕΑΔΗΣΥ και όχι η αναθέτουσα αρχή. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: 
α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, 

                                                           
63 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
64 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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β) στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της  ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, 
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες 
από την κατάθεση της προσφυγής. 
 
3.4.4 Ανασταλτικό αποτέλεσμα 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 
του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και το άρθρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 
39/2017.  

Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής 
Η Προδικαστική Προσφυγή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος, στην ηλεκτρονική περιοχή του 
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας τα σχετικά 
έγγραφα και ιδίως το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017, σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) και σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. β’ 
ή δ’ της παραγράφου 2.4.2.5. της παρούσας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή 
της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του ν. 4412/2021 και την παρ. 3 άρθρο 7 του π.δ. 39/2017, 
για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α’ της 
παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω 
του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από 
την κατάθεσή τους. 
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δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων 
της αναθέτουσας αρχής. 

 Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι αποκλειστικές.  
 
3.4.6 Διαδικασία λήψης απόφασης – συνέπειες αποφάσεων ΕΑΔΗΣΥ 
Ο σχηματισμός της ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη 
νομιμότητά της.  

Ο οικείος σχηματισμός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την εισήγηση 
του ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόμενους πραγματικούς και νομικούς 
ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με 
πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και είναι αιτιολογημένη.  

Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. 

Ο οικείος σχηματισμός, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή 
απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης 
ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής 
προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 
αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ. 

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται 
αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην ως κατωτέρω παράγραφο. 
H ΕΑΔΗΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας (παρ. 5 άρθρο 367 ν. 4412/2016). 
 
3.4.7 Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την 
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου 65. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 

                                                           
65 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό 

Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων 
(15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. 
συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης, το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της 
Επικρατείας αναλόγως.  
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σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως 
άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της 
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ., 
την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, 
την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το 
διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της 
αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για 
την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  
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Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 
Επιτροπής, 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.  
 
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια των μηχανημάτων το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ 
και η οποία θα έχει χρόνο ισχύος 2 μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και, επιπλέον, τον αριθμό 
της πράξης κατακύρωσης και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο 
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τον φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (περ. β παρ. 1 άρθρο 72 του Ν.4412/2016). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής, την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και τη λήξη 
του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ειδών αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά 
από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Πέραν των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για 

την  - τουλάχιστον δύο (2) ετών – καλή λειτουργία του εξοπλισμού, θα καταθέσει, ταυτόχρονα με 
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την παράδοση του εξοπλισμού, εγγυητική καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται για το 

άρθρο 1,  στο ποσό των 5.100,00€ ,για το άρθρο 2, στο ποσό των  8.000,00€, για το άρθρο 3, στο 

ποσό των 120,00€, για το άρθρο 4, στο ποσό των  3.000,00€,  για το άρθρο 5, στο ποσό των  

3.000,00€,  για το άρθρο 6, στο ποσό των 720,00€, για το άρθρο 7, στο ποσό των  800,00€. Για 

προσφορά σε όλα τα άρθρα, (1,2,3,4,5,6,7), το συνολικό ποσό καθορίζεται στα 20.740,00€. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία 
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Κατατίθεται ταυτόχρονα με την συνολική και τμηματική παράδοση της ποσότητας του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου.  
Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, 
το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της 
σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης66.  
 
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, 
για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 
συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 
υπεργολάβων του, εφόσον απαιτείται. 

4.4 Διάρκεια σύμβασης  

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 

Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε χρόνο μικρότερο ή ίσο 

των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).  

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου 

χρόνου εγγυημένης λειτουργίας  ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο 

                                                           
66   Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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από τους οικονομικούς φορείς χρόνο παράδοσης και αντίστοιχα το χρόνο της εγγύησης 

λειτουργίας. 

4.5  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας67, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα 
υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)68. Η σύμβαση 
συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. 

4.6 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 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 

                                                           
67   Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
68   Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
 Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 
(ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
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εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση 
ακεραιότητας της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο 
σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

5.1.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο:  

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου 
ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 περί 
παραλαβής υλικών. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου 
ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

5.1.2 Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των ειδών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

83 
 
α) Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν. 4412/2016, αξίας άνω 
των χιλίων (1.000€) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της 
ΕΑΔΗΣΥ (παρ. 3 άρθρο 7 Ν.4912/2022). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 
τεύχος Β΄)). 

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

στ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής). 
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον Ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής 
του κόστους εξόδων δημοσίευσης από τη Διεύθυνση Οικονομικών (τηλ. 210 5277305, email: 
t.logistiriou@athens.gr).  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  

5.2.1 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 
που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης οικονομικό φορέα που έχει λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας 
σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια 
νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.  

Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος 
ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 
εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
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5.2.2 Κυρώσεις 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο69 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των παραγράφων 4.7 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση προμήθειας), 4.8 (Χρόνος παράδοσης υλικών) και 4.10 (Απόρριψη συμβατικών υλικών 
– Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο 
τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
                                                           
69 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 
αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201670. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
4.13 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70  Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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6.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                          

6.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών 

6.1.1 Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Τα οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις 
και με πινακίδες. Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε διάστημα μικρότερο ή ίσο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016)". 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 και 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4782/21από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/16 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/21, 

ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου 

εγγυημένης λειτουργίας  ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τους οικονομικούς φορείς 

χρόνο παράδοσης και αντίστοιχα το χρόνο της εγγύησης λειτουργίας. 

Τα είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με ευθύνη και δαπάνη του 
προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό μέσα στο χρόνο που δηλώθηκε στη 
προσφορά του. 

Οι πινακίδες, η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες)  θα βαρύνει τον Προμηθευτή, θα 
παραδοθούν σε διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την τελική παράδοση των 
οχημάτων. 

Επίσης οφείλει  να παραδίδει την άδεια κυκλοφορίας αυτών, τα έγγραφα εκτελωνισμού και γενικά 
κάθε έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη κυκλοφορία και εν γένει λειτουργία του εξοπλισμού για 
την χρήση για την οποία προορίζεται. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Εάν τα υπό προμήθεια είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα 
ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/21. 

 
6.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
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β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, υπό τον όρο ότι η δυνατότητα παράτασης δεν θα συνεπάγεται υπέρβαση των 
ποσοτήτων της διακήρυξης, και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης (Ελ.Συν.Στ΄Κλιμ. 
Πράξεις 111/2016, 83/2017, 109/2017). 

6.1.3 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

6.1.4 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4.6.2 της παρούσας, 
περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 
 
 6.1.5 Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης 
προμήθειας, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης  των ειδών μπορεί να μετατίθεται.  
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας ή άλλου ιδιαιτέρως σοβαρού 
λόγου, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

6.1.6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των ειδών και την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.1.7. Έπειτα από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, 
στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεσης της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή συμβατικών ειδών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  
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6.2.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1671 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  Κατά τη 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. 

Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους 
παρακάτω τρόπους:  
α) με μακροσκοπική εξέταση και β) με πρακτική δοκιμασία 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Αν διενεργείται μόνο μακροσκοπική εξέταση από την ίδια την επιτροπή παραλαβής, ο 
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του 
οχήματος.  
 

Στην περίπτωση της παραλαβής με μακροσκοπικό έλεγχο, συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου. Μετά 
την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το όχημα, 
β) να παραλάβει το όχημα με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το όχημα. 
 
6.2.2 Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το όχημα με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το όχημα είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 
προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του οχήματος δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του οχήματος, με ή χωρίς 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του οχήματος 
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το όχημα μπορεί 
να απορριφθεί. 

                                                           
71 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα 
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Εάν το όχημα απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

6.2.3 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
6.2.4 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
6.2.5 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή 
η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

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

6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

 

6.4 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   
  

 
 

Αθανάσιος Καρακατσάνης       Καλλιόπη Πάλλη Δημήτριος Π. Αυγερινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»    

CPV:16500000-0, 34144710-8, 16600000-1, 39563000-6, 34144710-8, 44613700-7 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    1.285.880,00   ΜΕ Φ.Π.Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής 

και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων», η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του 
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επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με άξονα 

προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης 

βιοαποβλήτων> » της 13ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την πρόσκληση 14.6i.26.2-4.1 

α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3658. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο 

Δήμο Αθηναίων” MIS: 5053881, αφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό για την διαχείριση των βιοαποβλήτων 

εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο (το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 

24/Α/13.2.2012) και το Εθνικό σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η ανωτέρω πράξη αποτελείται από 

6 υποέργα, εκ των οποίων το 2ο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση πράσινων αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα: 

 Έναν (1) αυτοκινούμενο ελαστικοφόρο υδραυλικό περιστροφικό εκσκαφέα/ φορτωτή,(Material 

Handler), ισχύος περίπου 80 KW, με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο εκσκαφής, 

ειδικού τύπου γεωργική αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης. 

 Έναν (1) θρυμματιστή βραδείας περιστροφής (Shredder), ισχύος άνω των 230 ΚW, για κλαδιά 

πυκνότητας έως και 1200 kg/m3. 

 Τρεις χιλιάδες (3.000) m2 γεωυφάσματος – φλίς (fleece), 

 Έναν (1) ελαστικοφόρο αρθρωτό φορτωτή ισχύος 120 KW και άνω, με κάδο φόρτωσης (κουβά) 

και γεωργική αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>). 

 Ένα (1) κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος ισχύος ≥35 KW και 

απόδοσης ≥70 m3/h. 

 Τρία (3) ανοικτά απορριμματοκιβώτια (containers) με σύστημα hooklift άνω των 33m3 έως 35m3  

 Μία (1) ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική μηχανή (κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής τύπου 

(wood chipper).  

Τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν στην διαχείριση, (θρυμματισμό, διαλογή και μεταφορά), των 

φυτικών απορριμμάτων που συγκεντρώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου 

Αθηναίων. 

H προμήθειά τους αφορά πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, θα γίνει από το Δήμο 

Αθηναίων και η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της 
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βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,  με τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή και 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο, είτε για περισσότερα άρθρα, είτε για το 

σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου. 

Όλος ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος και θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις 

ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Οι κινητήρες πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τα μηχανήματα να φέρουν πιστοποιητικά κατά 

ISO 9001 ή ισοδύναμο (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001 ή ισοδύναμο (Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) των κατασκευαστών. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό του 1.037.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 248.880,00 €, 

δηλαδή συνολικά στο ποσό του 1.285.880,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο 

πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

με άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής 

χρήσης των πόρων (ΤΣ)». 

Η πίστωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 7341.052 Φ62Δ72 που αφορά την  

υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης 

βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” με Κωδ.: 5053881, προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2022. 

 

Ο Συντάξας               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Νικόλαος Κάγκας                   Κων/νος Γεωργίου                                   Νικόλαος Τσάφος 

Μηχ/γος Μηχ/κος MSc                    Μηχ/γος Μηχ/κος                                        Ηλεκ/γος Μηχ/κος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»    

CPV:16500000-0, 34144710-8, 16600000-1, 39563000-6, 34144710-8, 44613700-7 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    1.285.880,00   ΜΕ Φ.Π.Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η προμήθεια περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, όπως αυτός αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/M2 

1 

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος υδραυλικός περιστροφικός εκσκαφέας/ 

φορτωτής,(MaterialHandler), ισχύος περίπου 80 KW, με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα 

χειριστή, κάδο εκσκαφής, ειδικού τύπου γεωργική αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης. 

 CPV: 34144710-8 

1 

2 
Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής (Shredder), ισχύος άνω των 230 ΚW, για κλαδιά 

πυκνότητας έως και 1200 kg/m3. CPV: 16600000-1 
1 

3 Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 39563000-6 3.000 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής ισχύος 120 KW και άνω, με κάδο φόρτωσης (κουβά) και 

γεωργική αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>). 

CPV: 34144710-8 

1 

5 Κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος  ισχύος ≥35 KW και 1 
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απόδοσης ≥70 m3/h. 

CPV: 16600000-1 

6 
Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (containers) με σύστημα hooklift άνω των 33m3 έως 35m3.  

CPV: 44613700-7 
3 

7 
Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική μηχανή (κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής τύπου 
(wood chipper). CPV: 16500000-0 

1 

 

Ο Συντάξας               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Νικόλαος Κάγκας                   Κων/νος Γεωργίου                                   Νικόλαος Τσάφος 

Μηχ/γος Μηχ/κος MSc                    Μηχ/γος Μηχ/κος                                        Ηλεκ/γος Μηχ/κος  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»    

 

CPV:16500000-0, 34144710-8, 16600000-1, 39563000-6, 34144710-8, 44613700-7 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    1.285.880,00   ΜΕ Φ.Π.Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1 

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος υδραυλικός περιστροφικός εκσκαφέας/ 

φορτωτής, (Material Handler), ισχύος περίπου 80 KW, με υδραυλική 

ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο εκσκαφής,  ειδικού τύπου γεωργική 

αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης. CPV: 34144710-8 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου υδραυλικού 

περιστροφικού εκσκαφέα/ φορτωτή, (Material Handler), ισχύος περίπου 80 KW, με υδραυλική ανυψούμενη 

καμπίνα χειριστή, κάδο εκσκαφής, ειδικού τύπου γεωργική αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης, για την 

υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης 

βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” και τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας 

του Δήμου Αθηναίων.   

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται από τα προσφερόμενα είδη και θεωρούνται 

ουσιώδεις και απαράβατες. Όπου στην απαίτηση αναφέρεται η λέξη «περίπου», γίνεται δεκτή και αρνητική 

απόκλιση μέχρι και 5% της αναφερόμενης τιμής, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

Το μηχάνημα θα είναι κατάλληλο για τη φόρτωση και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικότερα 

φυτικών απορριμμάτων από την κλάδευση και γενικότερα από τη διαχείριση του πρασίνου του Δήμου 

Αθηναίων. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου 

εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Θα πρέπει να εκπληρώνει, τους κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτούς. 

Ειδικά 
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Να διαθέτει ανυψωτική ικανότητα (σε 360 μοίρες) σύμφωνα με το ISO 10567:2007(en)  

Το μηχάνημα θα φέρεται επί 2 αξόνων, με 4 διπλά ελαστικά (συνολικός αριθμός ελαστικών 8). 

Θα έχει κίνηση και στους 4 τροχούς (4Χ4).  

Θα έχει 4 υδραυλικά κινούμενα πέλματα, για την οριζοντίωση και την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος 

ειδικότερα κατά την ανύψωση της καμπίνας. 

Θα φέρει ειδικού τύπου καθοδηγούμενη γεωργική αρπάγη φυτικών υπολειμμάτων με υδραυλικό 

περιστροφικό μοτέρ και βάση για το μπαστούνι της τσάπας. 

Θα φέρει λεπίδα (blade) γεωπροώθησης με υδραυλική ρύθμιση του ύψους εργασίας. 

Η ανωδομή θα δύναται να  περιστρέφεται συνεχώς κατά 360 μοίρες και προς τις 2 κατευθύνσεις. 

Κινητήρας  

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, τουλάχιστον τετρακύλινδρος, παγκόσμια αναγνωρισμένου 

κατασκευαστή, με αντιρρυπαντική τεχνολογία που θα είναι τουλάχιστον EURO V ή νεότερη, σύμφωνα με 

την τρέχουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία παράδοσης και ισχύος περίπου 80KW. 

Το σύστημα και η διάταξη φίλτρων του κινητήρα θα εξασφαλίζουν τον μεγαλύτερο δυνατό καθαρισμό 

εισερχόμενου αέρα στον κινητήρα διότι το μηχάνημα θα εργάζεται συνήθως σε περιβάλλον μεγάλης 

ρύπανσης (ύπαρξη σκόνης, χώματος κ.α).   

Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής σε σχέση προς τις στροφές.   

Ο κινητήρας θα τροφοδοτεί υδραυλικό σύστημα που θα αποτελείται από υδραυλική αντλία γνωστού 

κατασκευαστή, μεγάλης απόδοσης, αίσθησης φορτίου (loadsensing) για εξοικονόμηση καυσίμου. 

Υδραυλικό Σύστημα 

Όλο το υδραυλικό σύστημα θα προστατεύεται από ειδικές βαλβίδες σε όλα τα κυκλώματα και για όλες τις 

λειτουργίες του μηχανήματος (ανύψωση, καταβίβαση, εκσκαφή, χρήση σφύρας, κλπ). Θα διαθέτει 

υποχρεωτικά πρωτογενή και δευτερεύουσα προστασία από υπερφόρτωση και υδραυλικό περιστροφικό 

μοτέρ και βάση για το μπαστούνι της τσάπας, για την ειδικού τύπου γεωργική αρπάγη φυτικών 

υπολειμμάτων.  

Η μέγιστη πίεση του υδραυλικού συστήματος θα είναι περίπου 300 Bar με την απαιτούμενη παροχή λαδιού. 

Η περιστροφή της ανωδομής θα γίνεται από αξονικό, εμβολοειδή υδραυλικό κινητήρα και κατάλληλο 

σύστημα γραναζωτού κιβωτίου, πλανητικού τύπου. Η πλήρης ταχύτητα περιστροφής της ανωδομής  θα είναι 

τουλάχιστον 8 rpm, με ροπή περιστροφικής κίνησης τουλάχιστον 34 kNm. 
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Ηλεκτρικό σύστημα 

To μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση φωτισμού νυκτερινής εργασίας. Απαραίτητα με 

δύο (2) εμπρόσθιους, δύο (2) οπίσθιους προβολείς, φάρο εργασίας και λοιπά φωτιστικά σώματα σύμφωνα με 

τον ισχύοντα ΚΟΚ. 

Οι  δύο (2) εμπρόσθιοι και οι δύο (2) οπίσθιοι προβολείς θα είναι τουλάχιστον 2400 lumen έκαστος. 

Μετάδοση κίνησης 

Η μετάδοση κίνησης για την πορεία θα γίνεται μέσω μηχανικού ή αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, που θα 

επιτρέπει συνεχή και αδιαβάθμητη επιλογή της ταχύτητας πορείας  με τρεις διαβαθμίσεις (πορεία σε δρόμο / 

εκτός δρόμου / ταχύτητα ερπυσμού).  

Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα είναι τουλάχιστον 15 km/h. 

Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος και θα ενεργεί σε σύστημα πολλαπλών δίσκων ή σύστημα 

τυμπάνων,(βαθμολογείται ανάλογα), το δε σύστημα πέδησης στάθμευσης θα είναι της ίδιας αρχής 

λειτουργίας.  

Άξονες 

Οι δύο άξονες του φορείου θα είναι ισχυρής κατασκευής και θα φέρουν στα άκρα τους, 4 δίδυμους τροχούς  

( 8 συνολικά). Επιθυμητό είναι, να διαθέτει άξονα διεύθυνσης με αυτόματη ασφάλιση ταλάντωσης.  

Βάρος –Πλαίσιο- Καμπίνα χειριστή 

Η λειτουργία της εξάρτησης θα επιτυγχάνεται υδραυλικά.  Το βάρος του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση 

και την ειδικού τύπου γεωργική αρπάγη φυτικών υπολειμμάτων θα είναι τουλάχιστον17.000 Kg. 

Να δοθούν ακόμα με την προσφορά το ακριβές μοντέλο και οι πλήρεις διαστάσεις. 

Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι ισχυρής κατασκευής, χωματουργικού τύπου.   

Η καμπίνα του χειριστή θα είναι ισχυρής κατασκευής, προδιαγραφών ROPS / FOPS, ευρύχωρη, 

υποχρεωτικά θα διαθέτει υδραυλική ανύψωση (το επίπεδο του οφθαλμού του χειριστή θα είναι στα 5m 

περίπου) με άνετη είσοδο. Θα επιτρέπει πλήρη περιφερειακή ορατότητα στον χειριστή και θα ενσωματώνει, 

τους εργονομικά τοποθετημένους μοχλούς χειρισμού, την ρυθμιζόμενη στήλη (κολόνα) του συστήματος 

διεύθυνσης (με ρύθμιση κατά το ύψος και την κλίση), όλα τα συστήματα ελέγχου, τους δείκτες και τους 
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διακόπτες, το σύστημα κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) με το σύστημα διανομής κλιματιζόμενου αέρα, σε 

όλο το χώρο. Θα διαθέτει άνετο κάθισμα για το χειριστή με αερανάρτηση, υποβραχιόνια και  σύστημα 

ρύθμισης της θέσης του χειριστή ανεξάρτητα από τον πίνακα οργάνων. Θα διαθέτει οθόνη λειτουργίας, 

παρακολούθησης και προειδοποίησης των διαφόρων συστημάτων και τέλος η καμπίνα θα είναι ισχυρά 

μονωμένη, ώστε η στάθμη θορύβου εντός του κουβουκλίου να είναι η μικρότερη δυνατή. 

Μπούμα 

Η μπούμα του μηχανήματος θα είναι μονομπλόκ και θα αποτελείται από βασικό βραχίονα μήκους 

τουλάχιστον 5 μέτρα και ρυθμιζόμενο κύλινδρο με βραχίονα μήκους τουλάχιστον 3 μέτρα, ώστε στον 

πείρο σύνδεσης των εξαρτημάτων στο “Μπαστούνι”, να επιτυγχάνονται οι εξής ικανότητες διακίνησης: 

Μέγιστο βάθος στον πείρο: τουλάχιστον 1,4μέτρα 

Μέγιστη ακτίνα στον πείρο : τουλάχιστον 9 μέτρα. 

Μέγιστη ακτίνα στον πείρο στο ύψος του εδάφους : τουλάχιστον 8,7 μέτρα.  

Μέγιστο φορτίο ανύψωσης στον πείρο σύμφωνα με ISO 10567,στην δυσμενέστερη θέση (κάθετα στο 

πλαίσιο/φορέα μετακίνησης) σε σχέση με τον άξονα κατεύθυνσης του φορέα, με κατεβασμένα τα πέλματα 

σταθεροποίησης θα είναι:   

α) σε ύψος 1,0 -1,5  από το έδαφος  

σε έκταση (ακτίνα) 7,5μ, : τουλάχιστον  4.000 κιλά    

σε έκταση (ακτίνα) 9,0μ, : τουλάχιστον  2.900 κιλά    

β) σε ύψος έξι (6) μέτρων από το έδαφος 

σε έκταση (ακτίνα) 6,0μ,  : τουλάχιστον  5.000 κιλά   

σε έκταση (ακτίνα) 7,5μ,  : τουλάχιστον  4.000 κιλά 

Αρπάγη ειδικού τύπου 

Στην άκρη της μπούμας θα φέρει ειδικού τύπου καθοδηγούμενη γεωργική αρπάγη φυτικών 

υπολειμμάτων με υδραυλικό περιστροφικό μοτέρ και βάση για το μπαστούνι της τσάπας, με ικανότητα 

διακίνησης τουλάχιστον 700 lt ανακυκλώσιμων υλικών, μέγιστης πυκνότητας 2 tn/m3 . Το βάρος της θα 

είναι έως 1.300 kg.συμπεριλαμβανομένης της περιστροφής H μέγιστη πίεση λειτουργίας της θα είναι 200-

250 bar. To μέγιστο άνοιγμα της θα είναι άνω των 1.500mm(με μέγιστο συνολικό ύψος σε αυτή τη θέση 
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τουλάχιστον 1.100mm). To συνολικό ύψος της θα είναι τουλάχιστον 1.300mm. Tο πλάτος της θα είναι 

τουλάχιστον 800 mm. Ο συνολικός αριθμός “νυχιών”, τουλάχιστον 7. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με τέσσερα (4) υδραυλικά κινούμενα πέλματα , ώστε να επιτυγχάνεται η 

στήριξη του μηχανήματος με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. 

Λεπίδα, (blade), γεωπροώθησης 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί  με λεπίδα (blade) γεωπροώθησης με υδραυλική ρύθμιση του ύψους εργασίας 

 που τοποθετείται εμπρός από τα υδραυλικά κινούμενα μπροστινά πέλματα σταθεροποίησης. 

Το πλάτος της λεπίδας γεωπροώθησης, να είναι τουλάχιστον ίσο με το πλάτος του μηχανήματος 

Θα χρησιμοποιείται για την επιπεδοποίηση-οριζοντίωση του χώρου εργασίας του material handler, χωρίς να 

απαιτείται χρήση επιπλέον μηχανήματος (φορτωτή), καθώς επίσης και για τη βελτίωση της ασφαλούς 

λειτουργίας του μηχανήματος ειδικότερα κατά την ανύψωση της καμπίνας, λόγω του ότι κατεβαίνει στο 

επίπεδο του εδάφους και σταθεροποιεί το μηχάνημα, σε συνδυασμό και με τα τέσσερα (4) υδραυλικά 

κινούμενα πέλματα σταθεροποίησης του μηχανήματος. 

Βαφή 

Η βαφή θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται 

στα σύγχρονα μηχανήματα. Όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με αντιοξειδωτικό υλικό και χρώμα 

άριστης ποιότητας σε δύο τουλάχιστον στρώσεις.  Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή 

όλων των μεταλλικών τμημάτων. Στη συνέχεια αστάρωμα και τέλος βαφή του μηχανήματος. Με δαπάνες 

και φροντίδα του ανάδοχου θα αναγραφούν οι απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το μηχάνημα  θα παρέχει προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών. 

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική 

προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις : 

-Πιστοποιητικό εν ισχύ CE (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) 

-Θα συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και προστασίας (σε ευκρινή σημεία 

κατάλληλες πινακίδες). 
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-Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη λειτουργία της να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα 

πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος . Ένα (1) περιστρεφόμενο φάρο 

πορτοκαλί χρώματος. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή 

εργασία. Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. 

O πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια 

εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 

αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο μηχάνημα. 

Το μηχάνημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 

 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση.  

 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα 

ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος). 

 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβών . 

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

μηχανήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο, την υπερκατασκευή και την αρπάγη γεωργικού 

τύπου,  στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, 

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

(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 

 

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί υποχρεωτικά : 
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 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση έγκρισης τύπου στην Ελληνική γλώσσα (ή 

αν δίδεται σε διαφορετική γλώσσα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη μετάφραση της 

στην Ελληνική γλώσσα). Ο προμηθευτής θα αναλάβει, με δική του δαπάνη, την έκδοση της έγκρισης 

τύπου του μηχανήματος από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και της ταξινόμησής του (ώστε να 

εκδώσει πινακίδες κυκλοφορίας). 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι οι 3 πρώτες προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) θα είναι δωρεάν, 

(εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά). 

 Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) έτη, η οποία εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση του Φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο κακός χειρισμός θα διαπιστώνεται με κοινή αποδοχή των δύο 

μερών (Αναδόχου-Φορέα). Σε περίπτωση διαφωνίας θα γνωμοδοτεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, κοινής 

αποδοχής, με έξοδα του Αναδόχου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη. 

 Υπεύθυνη Δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα    παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου 

κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά του 

μηχανήματος στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) θα καλύψει τον Φορέα με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και  απευθείας  αν αυτό κριθεί 

σκόπιμο. 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών και τεχνικών του Φορέα για το 

χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου μηχανήματος. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια 

και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.) και θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται 

στη οικονομική προσφορά και δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με  

πινακίδες. Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται 

σε μικρότερος  ή ίσος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016)". 
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7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 

μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες του προσφερόμενου μηχανήματος. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο του μηχανήματος από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ/ ΦΟΡΤΩΤΗ,(MATERIAL HANDLER), ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 80 KW, ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΚΑΔΟ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΓΕΩΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 

Αντοχή, αξιοπιστία μηχανήματος, 

καταλληλότητα για τη φόρτωση 

των φυτικών απορριμμάτων (green 

waste) στον θρυμματιστή και 

εγγυημένη απρόσκοπτη λειτουργία 

100-120 8 

2 

Καταλληλότητα ειδικού τύπου 

καθοδηγούμενης γεωργικής 

αρπάγης φυτικών υπολειμμάτων με 

υδραυλικό περιστροφικό μοτέρ  

100-120 10 

3 Βάρος-Πλαίσιο 100-120 8 

4 Καμπίνα χειριστή- Χειριστηρίων- 100-120 8 
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Άνεσης 

5 
Υδραυλικό σύστημα-Ανωδομή-
Λεπίδα γεωπροώθησης 

100-120 10 

6 

Σύστημα διεύθυνσης - σύστημα 
πέδησης, (με σύστημα πολλαπλών 
δίσκων 120 βαθμοί, με τύμπανα 100 
βαθμοί) – άξονες και λοιπά στοιχεία 

100-120 6 

7 
Κινητήρας - Σύστημα μετάδοσης 
κίνησης - και λοιπά στοιχεία 

100-120 6 

8 
Μπούμα 

 
100-120 8 

9 Ισχύς και ροπή 100-120 6 

ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 Εκπαίδευση 100-120 8 

2 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου – 
Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 12 

3 Χρόνος παράδοσης οχημάτων 
(μέγιστο 6 μήνες 100 βαθμοί, 5 
μήνες 110 βαθμοί 4 μήνες 120 
βαθμοί) 

100-120 10 

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
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Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική 

βαθμολογία για κάθε όχημα κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 

Η  Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από 

τον τύπο:        

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία.  

 

 

 

2 
Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής (Shredder), ισχύος άνω των 230 

ΚW, για κλαδιά πυκνότητας έως και 1200 kg/m3. CPV: 16600000-1 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ενός θρυμματιστικού μηχανήματος τεμαχισμού 

κορμών δέντρων διαμέτρου έως και1,2 m,κλαδιών, προϊόντων αποψιλώσεων και κλαδεμάτων και γενικά 

πράσινων αποβλήτων, καθώς και παντός τύπου και σκληρότητας ξυλείας όπως: παλέτες, οικοδομική ξυλεία, 

στρωτήρες σιδηρογραμμών, πυκνότητας έως και 1200 kg/m3,ισχύος άνω των 230ΚW, για την υλοποίηση 

του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο 

Δήμο Αθηναίων” και τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων.   

Το μηχάνημα θα είναι κατάλληλο για τη μείωση του όγκου των παραπάνω αποβλήτων τα οποία συλλέγονται 

από την υπηρεσία Πρασίνου και την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Τα παραπάνω πρέπει να 
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τεμαχίζονται σε μικρά τεμάχια έως 100 mm για το 70% τουλάχιστον του θρυμματισμένου υλικού ώστε 

αφενός να είναι εύκολη και οικονομική η μεταφορά τους σε άλλους χώρους και αφετέρου να είναι εφικτή η 

περαιτέρω επεξεργασία τους για άλλες χρήσεις. 

Το μηχάνημα θα είναι βαρέως τύπου, μεγάλης απόδοσης, βραδείας περιστροφής έως σαράντα πέντε 
(45) στροφές το λεπτό (rpm). 

Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι σύγχρονης σχεδιαστικής αντίληψης  ενσωματώνοντας 
καινοτομίες σύγχρονων απαιτήσεων, απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, 
αναγνωρισμένου και εύφημου κατασκευαστή στο συγκεκριμένο τομέα μηχανημάτων, το οποίο 
συμμορφώνεται πλήρως στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και πληροί όλες οι νομικές απαιτήσεις για 
σύννομη κατασκευή, εξαγωγή, εισαγωγή, χρήση, κλπ. που απαιτεί η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία 
για την ειδική κατηγορία του μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία ανήκει. 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται από τα προσφερόμενα είδη και θεωρούνται 

ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της Υπηρεσίας. Στην 

περίπτωση αυτή επιτρέπεται απόκλιση ± 5%, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο συγκεκριμένο σημείο. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά 

Ο θρυμματιστής θα είναι βάρους μεγαλύτερος ή ίσος των 20 tn και πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικός(απρόσβλητος) από ξένα σώματα που τυχόν θα βρίσκονται μέσα στο προς τεμαχισμό υλικό, 

(κλαδέματα του Δήμου Αθηναίων), όπως μεγάλα σίδερα, κομμάτια οπλισμένου σκυροδέματος ή άλλα 

αδρανή υλικά κλπ.. 

Το σύστημα τεμαχισμού να μην καταστρέφεται από αυτά και να είναι εύκολη και γρήγορη η απομάκρυνσή 

τους μέσα από το μηχάνημα, σε περίπτωση που αυτά δεν εξέλθουν μόνα τους τεμαχισμένα. 

Ο θρυμματιστής να έχει δυναμικότητα εξερχομένου θρύμματος κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) τόνους ανά 

ώρα σε ογκώδη αντικείμενα (όπως έπιπλα, παλέτες, κορμοί και ρίζες δέντρων, κλαδιά). 

Πλαίσιο 

Το μηχάνημα θα εδράζεται σε κατάλληλο πλαίσιο- φορείο (trailer),με ελαστικοφόρους τροχούς και θα έχει 

ράβδο έλξης για τη μετακίνησή του από τα φορτηγά οχήματα καθώς και από χωματουργικά μηχανήματα 

(εκσκαφείς και φορτωτές) του Δήμου, που διαθέτουν την απαιτούμενη ικανότητα έλξης. 

Η ράβδος έλξης, θα φέρει κατάλληλο μηχανισμό ο οποίος θα ρυθμίζει το ύψος της, είτε χειροκίνητα είτε 

υδραυλικά, με σκοπό να είναι εφικτή η σύνδεση του μηχανήματος με το ρυμουλκό όχημα. Στην τεχνική 

προσφορά θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του συστήματος ζεύξης στο ρυμουλκό όχημα. 
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Το πλαίσιο,(trailer υψηλών ταχυτήτων έως 80km/h), πάνω στο οποίο θα φέρεται το μηχάνημα θα είναι 2-

αξονικό ή 3-αξονικό ρυμουλκούμενο τροχήλατο, με ελαστικοφόρους τροχούς,  με  αερόφρενα, ABS και 

πλήρη  ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού κατά Κ.Ο.Κ., εφοδιασμένο με κατάλληλες σφήνες αναστολής 

κύλισης(τάκους),για σύννομη οδική κυκλοφορία. 

Στην τεχνική προσφορά θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του πλαισίου (trailer), του συστήματος φρένων και 

του τρόπου εμπλοκής και απεμπλοκής των φρένων προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ρυμούλκηση και 

μετακίνηση εντός εργοταξίου, από χωματουργικά μηχανήματα ικανής ισχύος που δεν έχουν σύστημα 

σύνδεσης φρένων σε ρυμουλκούμενο. 

Κινητήρας 

Η λειτουργία του μηχανήματος θα πραγματοποιείται από κινητήρα DIESEL ισχύος άνω των 230KW, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO IV ή νεότερη, σύμφωνα με την τρέχουσα κοινοτική και 

εθνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία παράδοσης. Ο κινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό 

σύστημα προστασίας και ελέγχου της λειτουργίας του. Με την προσφορά θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία και 

διαγράμματα αποδόσεων του κινητήρα. 

Κατά την λειτουργία θρυμματισμού των υλικών ο κινητήρας θα αυξομειώνει τις στροφές και την 

παρεχόμενη ισχύ, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις. Όταν το μηχάνημα δεν 

τροφοδοτείται, οι στροφές του κινητήρα αυτομάτως θα μεταπίπτουν σε λειτουργία ηρεμίας (ρελαντί). 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

Το μηχάνημα θα έχει ισχυρής κατασκευής χοάνη υποδοχής των προς επεξεργασία υλικών, με επιφάνεια 

μεγάλων διαστάσεων η οποία δύναται να αυξάνεται με χρήση αναδιπλούμενων παραπέτων. Η χοάνη 

υποδοχής να είναι χωρητικότητας 5m3 και άνω. Επιθυμητή η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας με 

χρήση αναδιπλούμενων παραπέτων. Το άνοιγμα της χοάνης (μήκος και πλάτος), να είναι όσο το δυνατό 

μεγαλύτερο, για να εξασφαλίζεται εύκολη τροφοδότηση του υλικού  προς θρυμματισμό. Το άνοιγμα να  

καταλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο, τις μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις του μηχανήματος και σε 

κάθε περίπτωση πλάτος μεγαλύτερο από 1,95m και  μήκος 2,45m και άνω. 

Το υλικό κατασκευής της χοάνης να είναι από χάλυβα ειδικής αντοχής, τουλάχιστον st-37, ιδιαίτερα 

ανθεκτικό σε καταπονήσεις, με χρήση κατάλληλων νευρώσεων για την αύξηση της αντοχής του. Θα 

αναγράφεται ρητά, το υλικό κατασκευής και τα χαρακτηριστικά του. 

Το μηχάνημα θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό (απρόσβλητο) σε τυχόν μέταλλα και υλικά κατεδαφίσεων, σε 

στρώματα, (το μεταλλικό περιεχόμενο των οποίων δεν πρέπει να μπλέκεται στα κοπτικά και στα 
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τύμπανα/άξονες). Το μηχάνημα θα διαθέτει εργοστασιακά προγράμματα κοπής τα οποία θα περιλαμβάνουν  

ρύθμιση της περιστροφής του συστήματος κοπής. Επιθυμητό για λόγους οικονομίας καυσίμου και 

προστασίας του περιβάλλοντος τόσο οι στροφές του ή των τυμπάνων κοπής όσο και του κινητήρα θα πρέπει 

να πέφτουν αυτόματα στο ρελαντί όταν ανιχνευθεί έλλειψη φορτίου στο σύστημα κοπής 

Η μετάδοσης της κίνησης θα είναι υδραυλική ή μηχανική ή συνδυασμός αυτών. 

Σύστημα κοπής 

Για την επίτευξη μεγάλης απόδοσης τεμαχισμού το μηχάνημα θα φέρει ένα (1) ή δύο (2) τύμπανα κοπής, 

αργής περιστροφής(όχι πάνω από 45 r.p.m), μήκους κατ’ ελάχιστον 2400mm έκαστο. Ο τεμαχισμός 

επιτυγχάνεται με βιδωτά εναλλάξιμα κοπτικά άκρα/δόντια κατάλληλου κράματος (καρβίδια), σε 

ελικοειδή διάταξη επί του ή των τυμπάνων κοπής, μεγάλης αντοχής με σκληρότητα άνω των 60 Rockwell 

CHRC. που είναι βιδωμένα σε αντίστοιχες βάσεις του ή των τυμπάνων κοπής. Θα υπάρχει εργοστασιακή 

διάταξη για επιπλέον μείωση του μεγέθους του τελικού θρυμματισμένου υλικού. 

Για την ευκολότερη και οικονομικότερη αντικατάσταση των κοπτικών άκρων όταν αυτά φθαρούν σε σημείο 

που να χρήζουν αντικατάστασης και τον μικρότερο δυνατό χρόνο αργίας του μηχανήματος, θα υπάρχουν 

αποσπώμενα κοχλιωτά (βιδωτά εναλλάξιμα μη σταθερά συγκολλημένα) κοπτικά άκρα/δόντια. Η 

στερέωσή τους θα πρέπει να είναι ασφαλής και ισχυρή. Εναλλακτικά το μηχάνημα μπορεί να διαθέτει 

αποσπώμενους κοπτικούς δίσκους (με 4 έως 9 κοπτικά ο κάθε ένας), με κοχλιωτή συγκράτηση ή 

συγκράτηση με χρήση κατάλληλων πολύσφηνων ή ισοδύναμη (σε κάθε περίπτωση όμως μη σταθερά 

συγκολλημένους στα τύμπανα/άξονες). Το σύστημα κοπής θα πρέπει να προσφέρει εύκολη και ασφαλή 

πρόσβαση στο εσωτερικό του για την εποπτεία και συντήρηση. 

Επιπροσθέτως θα υπάρχουν αντίστοιχα σταθερά κοπτικά μέσα, με τα οποία θα συνεργάζονται τα 

περιστρεφόμενα, προκειμένου να επιτύχουν την αποτελεσματικότερη διεργασία θρυμματοποίησης των  

εισερχομένων ογκωδών κλαδεμάτων. 

Σύστημα επιλογής μεγέθους θρύμματος 

Το μέγεθος του αποβαλλόμενου θρύμματος αποτελεί πολύ σημαντικό κριτήριο επιλογής. Απαιτείται η 

ύπαρξη μηχανισμού προεπιλογής του μεγέθους του αποβαλλόμενου θρύμματος  με ισχυρή αντικαθιστάμενη 

«σίτα» ή «κόσκινο» μεγέθους, (μάτι, διάμετρο), 80 mm, η εναλλαγή της οποίας θα γίνεται με εύκολο 

τρόπο και το μηχάνημα θα διαθέτει, μηχανισμούς διευκόλυνσης για την αντικατάσταση του μηχανισμού 

επιλογής μεγέθους θρύμματος. Το μηχάνημα είναι απαραίτητο να διαθέτει και άλλες επιπρόσθετες διατάξεις 

για τη ρύθμιση του μεγέθους του αποβαλλόμενου θρύμματος. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με επιπλέον μία 

(1) «σίτα» ή «κόσκινο», μεγέθους σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και συνολικά με δύο (2), μία εκ 
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των οποίων θα είναι κατάλληλη για την δημιουργία θρύμματος εκατό (100) mm. Το ανωτέρω σύστημα θα 

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του μηχανήματος. 

Αυτόματο σύστημα προστασίας με επίβλεψη της λειτουργίας και επέμβασης στην λειτουργία. 

Το μηχάνημα θα φέρει εργοστασιακό μηχανισμό για την επίβλεψη της λειτουργίας του και την προστασία 

από υπερφόρτωση. Ο μηχανισμός αυτός θα παρεμβαίνει αυτόματα ρυθμίζοντας την απόδοση ισχύος του 

κινητήρα όταν απαιτείται μεγαλύτερη ή μεταπίπτοντας στο ρελαντί όταν δεν απαιτείται ισχύς για 

θρυμματισμό. Ο μηχανισμός προστασίας θα φέρει κατάλληλες διατάξεις αυτόματης λειτουργίας, ώστε να 

παρεμβαίνει στην ταχύτητα περιστροφής του/ων άξονα/ων θρυμματισμού, καθώς και στην φορά 

περιστροφής τους όταν υπερφορτώνεται ή όταν απαιτείται αυτοκαθαρισμός των κοπτικών στοιχείων 

θρυμματισμού. Το μηχάνημα θα φέρει εργοστασιακό ρυθμιζόμενο πρόγραμμα περιοδικής αντιστροφής των 

αξόνων θρυμματισμού, πέραν της επέμβασης λόγω υπερφόρτωσης. 

Σύστημα καταστολής σκόνης 

Για τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και υγιεινής του προσωπικού, (μείωση σκόνης και αιωρούμενων 

σωματιδίων που προκύπτουν από τον τεμαχισμό), αλλά και για μείωση του κινδύνου αναφλέξεων, (από 

σπινθήρες λόγω τριβής μετάλλων ή λόγω υψηλών θερμοκρασιών, τσιγάρων, κρυφά καιόμενων υλικών, 

κλπ.), απαραίτητη είναι η ύπαρξη εργοστασιακού συστήματος διαβροχής - ψεκασμού νερού περιμετρικά 

της χοάνης τεμαχισμού. 

Σύστημα εξαγωγής/απόρριψης του θρυμματισμένου υλικού 

Το σύστημα εξαγωγής/απόρριψης του θρυμματισμένου υλικού, θα πρέπει να απομακρύνει με εύκολο τρόπο, 

σε σύντομο χρόνο και με απόλυτη επιτυχία, το σύνολο του όγκου του θρυμματισμένου υλικού και να 

αποκλείονται σε κάθε περίπτωση φαινόμενα εμπλοκής του σε οποιοδήποτε σημείο/α στην έξοδο και κατά 

συνέπεια διακοπές στη λειτουργία του μηχανήματος. 

Το σύστημα εξαγωγής θα αποτελείται από ένα (1) ή δύο (2) ταινιόδρομους και με δυνατότητα αναστροφής 

σε περίπτωση μπλοκαρίσματος. 

Ο ταινιόδρομος της τελικής αποβολής του θρύμματος θα έχει ρυθμιζόμενη κλίση σε μοίρες. 

Κάτωθεν του συστήματος κοπής του μηχανήματος θα υπάρχουν μεταφορικός/οί ταινιόδρομος/οι για την 

απόρριψη του τεμαχισμένου υλικού. Το πλάτος του/των ταινιόδρομων  θα είναι τουλάχιστον 1000mm. 

Η εξωτερική κεκλιμένη μεταφορική ταινία θα μεταφέρει το υλικό είτε σε οχήματα, είτε σε ανοικτά 

containers, είτε στο έδαφος (σωρός) και θα διαθέτει αναδιπλούμενα μεταλλικά τοιχώματα, ώστε το 
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απορριπτόμενο υλικό να μην πέφτει εκατέρωθεν (δεξιά ή αριστερά) της ταινίας. Υποχρεωτικά η μεταφορική 

ταινία θα πρέπει να αναδιπλώνεται, για την νόμιμη μεταφορά του μηχανήματος στο οδικό δίκτυο. 

Πάνω από την μεταφορική ταινία εξαγωγής του θρυμματισμένου υλικού και σε κατάλληλη απόσταση, θα 

υπάρχει υποχρεωτικά μαγνήτης νεοδυμίου διαχωρισμού μεταλλικών αντικειμένων. Ο μαγνήτης νεοδυμίου 

θα πρέπει να έχει την ικανότητα να απορρίπτει τα μεταλλικά αντικείμενα εκατέρωθεν (δεξιά ή αριστερά) της 

ταινίας. 

Χειρισμός και έλεγχος του μηχανήματος 

Η λειτουργία του μηχανήματος θα ελέγχεται ηλεκτρονικά τόσο από τον πίνακα επί του μηχανήματος όσο 

και από το τηλεχειριστήριο. Η οθόνη επί του μηχανήματος, θα έχει τη δυνατότητα αναλυτικής διάγνωσης 

βλαβών και ρύθμισης και προγραμματισμού διαφόρων εργασιών. Θα υπάρχει τηλεχειριστήριο με πλήρη 

έλεγχο όλων των λειτουργιών, ώστε να ελέγχεται (για λόγους ασφάλειας και παραγωγικότητας) από τον ίδιο 

τον χειριστή. Με το μηχάνημα θα παραδοθούν δύο (2) όμοια τηλεχειριστήρια, με πλήρη έλεγχο όλων 

λειτουργιών, με σύστημα ανάρτησης στο σώμα και στο λαιμό του χειριστή. 

Σύστημα αυτόνομων μικρομετακινήσεων του μηχανήματος 

Για τις απαιτούμενες μικρο-μετακινήσεις του μηχανήματος με πολύ χαμηλή ταχύτητα, μέσα στις 

εγκαταστάσεις θρυμματισμού του Δήμου, απαιτείται, ο ανάδοχος να προσκομίσει μαζί με το μηχάνημα 

θρυμματισμού, ενσωματωμένο σύστημα μικρο-μετακινήσεων, εφαπτόμενο (ή με επενέργεια με άλλο 

ισοδύναμο και επαρκή τρόπο) σε περισσότερους από έναν (1), τροχούς του τρέιλερ του μηχανήματος. 

Οι εντολές μικρο-μετακινήσεων θα δίνονται από τον χειριστή του μηχανήματος, υποχρεωτικά  από το 

τηλεχειριστήριο. 

Το σύστημα μικρο-μετακινήσεων, θα πρέπει να δύναται να μετακινεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα, ολόκληρο 

το μηχάνημα το οποίο θα βρίσκεται πάνω στο τρέιλερ με τους ελαστικοφόρους τροχούς. 

Οι μετακινήσεις, θα πρέπει να μπορούν να γίνονται σε οριζόντιο επίπεδο ή σε κλίσεις μέχρι τρία τοις εκατό 

(3%) μέγιστο. Η ταχύτητα αυτόνομης μετακίνησης του θρυμματιστή, μέσω του άνω συστήματος, θα είναι 

τουλάχιστον 3m/min και θα υπάρχει δυνατότητα και κίνησης όπισθεν. 

Η λειτουργία του ανωτέρω συστήματος, η επενέργεια του οποίου δεν θα είναι διαρκής αλλά κατ’ επιλογήν, 

δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στην ακεραιότητα των ελαστικών ή στην ασφάλεια εργασίας και μετακίνησης 

του μηχανήματος. 
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Για την λειτουργία του συστήματος μικρομετακινήσεων, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 

προεγκατεστημένης μηχανολογικής διάταξης  του συστήματος φρένων και του τρόπου εμπλοκής και 

απεμπλοκής των φρένων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ασφαλής μικρομετακίνηση του θρυμματιστή 

εντός εργοταξίου, μέσω του συστήματος μικρομετακίνησης. Οι προσφέροντες, θα περιγράφουν αναλυτικά, 

την διάταξη μικρομετακινήσεων και την λειτουργία, (εμπλοκή /απεμπλοκή) του συστήματος φρένων 

Λοιπός Εξοπλισμός 

Περιμετρικά θα φέρει συστήματα ασφάλειας για να σταματά η λειτουργία του μηχανήματος σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. Θα έχει μεγάλες πόρτες για να είναι το μηχάνημα προσπελάσιμο για επιθεωρήσεις και 

συντηρήσεις. 

Θα διαθέτει σύστημα αυτολίπανσης αρθρώσεων και κινούμενων μερών προγραμματιζόμενο και κατ’ 

επιλογήν. 

Θα διαθέτει σύστημα αντιστροφής λειτουργίας του ανεμιστήρα ψυγείου για αυτοκαθαρισμό, 

προγραμματιζόμενο και κατ’ επιλογήν. 

Λοιπές  Απαιτήσεις 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με μια επιπλέον πλήρη σειρά (set) κοπτικά δόντια και υλικά συγκράτησης 

αυτών, (κοχλίες,  περικόχλια κλπ) Η ανωτέρω επιπλέον πλήρης σειρά (set) κοπτικών δοντιών, θα έχει τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και την αντοχή που έχει και το προς παράδοση μηχάνημα.  

Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες στην τεχνική προσφορά τους θα περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση του 

συστήματος κοπής, περιγραφή των επιμέρους υλικών και της αντοχής τους, τον τρόπο λειτουργίας και 

θρυμματισμού των υλικών προς επεξεργασία, την διάρκεια ωφέλιμης ζωής των αναλώσιμων κοπτικών 

(καρβίδια), τον τρόπο αντικατάστασης, τον τρόπο και το υλικό αναγόμωσης των εργαλείων κοπής, 

τυχόν εναλλακτικές διαθέσιμες εκδόσεις του συστήματος κοπής, τον μηχανισμό αντίστασης και τριβής 

(σχάρα) αλλά και οπουδήποτε υλικό ή μέσον συντελεί στον θρυμματισμό των προς επεξεργασία υλικών. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επιδείξουν τη λειτουργία και τις δυνατότητες, (θρυμματισμός 

μεγάλων κορμών πυκνότητας έως και 1.200 kg/m3, διαμέτρου έως και 1,2 m - αντοχή - απόδοση του 

προσφερόμενου μηχανήματος - μέγεθος του θρύμματος), του μηχανήματος στα μέλη της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, προκειμένου να διαμορφώσουν ιδία γνώμη.  
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Η επίδειξη του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα υποδείξουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

ή άλλως αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να  αποτυπωθεί σε video,(ling ή usb ή cd), το 

οποίο θα κατατεθεί από τους υποψήφιους αναδόχους μαζί με την τεχνική τους προσφορά. 

Το προς επίδειξη μηχάνημα θα πρέπει να είναι απόλυτα όμοιο, με αυτό που θα προσφερθεί όπως επίσης και 

ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

Η διάρκεια της επίδειξης ή του video θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία ώρα και σαράντα λεπτά (1h 

και 40’) και θα περιλαμβάνει τη λειτουργία του μηχανήματος σε πλήρη φόρτιση, ως ακολούθως:  

-με υλικό καθαρό (100%) κλαδί/κορμός μεγάλης διαμέτρου (άνω των 0,5m) για διάρκεια μιας (1) ώρας, 

-με υλικό ειδικής σκληρότητας π.χ ρίζες δένδρων ή στρωτήρες σιδηροδρόμων, πισσαρισμένες κολώνες 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού, για διάρκεια 20΄ λεπτά της ώρας, 

- για διάρκεια 20΄ λεπτά της ώρας με συνδυασμό των προηγούμενων υλικών ξύλου με επιμολύνσεις από 

λίθους (διαμέτρου 0,30m και άνω), σίδερα μπετού διατομής έως (10) mm και μήκους άνω του μισού (0,5) 

μέτρου καθώς με κομμάτια οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων τουλάχιστον 0,20m Χ0,15m Χ 0,5m. 

Τα μέλη της επιτροπής θα συντάξουν με επιμέλεια τους χρόνους λειτουργίας επίδειξης για κάθε τύπο 

υλικού, την αρχική ποσότητα σε όγκο, καθώς και την τελική ποσότητα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν 

κριτήριο βαθμολογίας σχετικά με την καταλληλότητα του μηχανήματος, την απόδοση ανά ώρα λειτουργίας 

και την ανθεκτικότητα σε επιμολύνσεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα κοπής αλλά και 

στο μηχάνημα γενικότερα. 

Στην επίδειξη ή στο video θα επιδεικνύεται η διαδικασία δειγματοληψίας σε μικρά τεμάχια έως 100 

mm για το 70% τουλάχιστον του θρυμματισμένου υλικού ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

Θα υπάρχουν δύο κιβώτια, (κουτιά) ονομαστικής χωρητικότητας: ενός (1) κυβικού μέτρου (m3) και 0,3 m3 

(300lt). 

Το κουτί του ενός(1) κυβικού μέτρου (m3), θα πληρωθεί με τυχαίο δείγμα θρύμματος ξύλου (καθαρό 100% 

κλαδί/κορμός) από την ανωτέρω περιγραφόμενη μία ώρα (1h) λειτουργίας του μηχανήματος. 

Στη συνέχεια: 

Το περιεχόμενο του κιβωτίου αφού εκκενωθεί, θα διαχωριστεί το θρύμμα με μέγεθος άνω των 100 mm 

(0,10m) και θα επανατοποθετηθεί μέσα στο κιβώτιο του 0,3 m3 (300lt) με απλή δόνηση, προκειμένου να 

εκτιμηθεί, ο όγκος του υλικού με διάσταση άνω των 100 mm (0,10m). Ο όγκος, δεν θα πρέπει να είναι πάνω 

από το 30% του ενός (1) κυβικού μέτρου δηλαδή όχι πάνω από τη χωρητικότητα του κουτιού των 300lt. 
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Το μηχάνημα  θα παρέχει προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών. 

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική 

προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις : 

-Πιστοποιητικό εν ισχύ CE (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) 

-Θα συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και προστασίας (σε ευκρινή σημεία 

κατάλληλες πινακίδες). 

-Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη λειτουργία της να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

Παράδοση του μηχανήματος με τα ακόλουθα παρελκόμενα 

 σειρά  εργαλείων συντηρήσεως (γρασσαδόρος χειρός τουλάχιστον 4lt, πολύμετρο, γερμανοπολύγωνα 

Νο10 έως 32, σφυρί, πένσα, κάβουρας, ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 2’’) 

 ειδικά εργαλεία ή ειδικά κλειδιά για την αντικατάσταση των κοπτικών εργαλείων (όπως π.χ το ειδικό 

ροπόκλειδο, για τη ρύθμιση της ροπής σύσφιξης των κοχλίων των κοπτικών). 

 Εργαλεία για την αντικατάσταση των σχαρών ρύθμισης μεγέθους θρύμματος (εφόσον απαιτούνται) 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως (usermanual) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε 

έντυπη (2 αντίγραφα) και ηλεκτρονική μορφή(το οποίο πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά, να είναι 

πλήρες, εύληπτο και αναλυτικό με σχέδια και κείμενο) 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Κατασκευαστή (workshop manual/servicemanual) σε έντυπη (2 αντίγραφα) και 

ηλεκτρονική μορφή  στην  Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με 

σχηματικές παραστάσεις, τα συστήματα λειτουργίας, ο τρόπος ρύθμισης εκάστου εξ αυτών καθώς και 

ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως π.χ  η ροπή σύσφιξης των κοχλίων των κοπτικών καθώς και τα παρακάτω, 

(ενδεικτική αναφορά): 

- Γενικές πληροφορίες για το μηχάνημα 

-Φροντίδα και ασφάλεια 

-Συντήρηση ρουτίνας 

-Παρελκόμενα 

-Εργαλεία επισκευής 

-Τεχνικά δεδομένα επιμέρους συστημάτων (υδραυλικές αντλίες, μηχανικά συστήματα, υδραυλικά 

συστήματα, σύστημα θρυμματισμού, φρένων κλπ) 
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-Διάγνωση σφαλμάτων 

-Μέθοδοι επισκευής και συντήρησης όλων των επιμέρους συστημάτων που φέρει το μηχάνημα 

- Σύστημα ψύξης, λίπανσης, κινητήρα, πέδηση, μεταφοράς ενέργειας, ελέγχου, ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση, ηλεκτροϋδραυλική εγκατάσταση, σύστημα κοπής, αποβολής θρύμματος, ζεύξης, 

τηλεχειρισμού 

 Εικονογραφημένο Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή την Αγγλική. 

 Ένα (1) Πυροσβεστήρα 6 kg ξηράς κόνεως και έναν (1) Πυροσβεστήρα 6 kgCO2 

 Φαρμακείο 

 Τρίγωνο  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί υποχρεωτικά : 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση έγκρισης τύπου στην Ελληνική γλώσσα (ή αν 

δίδεται σε διαφορετική γλώσσα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη μετάφραση της στην 

Ελληνική γλώσσα). Ο προμηθευτής θα αναλάβει, με δική του δαπάνη, την έκδοση της έγκρισης 

τύπου του μηχανήματος από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και της ταξινόμησής του. 

 Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τα πρώτα δυο (2) έτη λειτουργίας του 

μηχανήματος ή για τις πρώτες 1.000 ώρες λειτουργίας, η οποία εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 

προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση 

του Φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε 

κακό χειρισμό. Ο κακός χειρισμός θα διαπιστώνεται με κοινή αποδοχή των δύο μερών (Αναδόχου-Φορέα). 

Σε περίπτωση διαφωνίας θα γνωμοδοτεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, κοινής αποδοχής, με έξοδα του 

Αναδόχου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα πρώτα δυο (2) έτη λειτουργίας του μηχανήματος ή για τις πρώτες 1.000 

ώρες λειτουργίας, θα διενεργούνται, χωρίς επιπλέον χρέωση του Δήμου, οι  προγραμματισμένες 

συντηρήσεις (service), (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά). 

 Υπεύθυνη Δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα  παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου 

κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά του 

μηχανήματος στην οποία θα δηλώνει ότι: 
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α) θα καλύψει τον Φορέα με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και  απευθείας  αν αυτό κριθεί 

σκόπιμο. 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση τουλάχιστον τριών(3) χειριστών - συντηρητών του Δήμου 

στον χειρισμό και στη συντήρηση του μηχανήματος. 

Η εν λόγω εκπαίδευση κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει: 

• πλήρη εξοικείωση με το μηχάνημα και τα μέρη του, καθώς επίσης την ονοματολογία των χειριστηρίων, 

ενδείξεων και διατάξεων του, 

• χειρισμό του μηχανήματος, 

• καθημερινό έλεγχο και συντήρηση, 

• περιοδική συντήρηση, 

• αναλυτική μέθοδο αντικατάστασης κοπτικού που έχει υποστεί θραύση ή φθορά (απαιτούμενα εργαλεία,  

απαιτούμενη ροπή σύσφιξης (Νm) των κοχλίων των κοπτικών κ.α) 

• αναλυτική μέθοδο αναγόμωσης κοπτικού που έχει υποστεί θραύση ή φθορά (απαιτούμενα 

εργαλεία/μηχανήματα,  υλικό συγκόλλησης/αναγόμωσης, απαιτούμενη ένταση ρεύματος κ.α) 

• συνιστώμενα πάσης φύσεως λιπαντικά που χρησιμοποιεί το μηχάνημα και μέθοδος αντικατάστασης 

αυτών. 

• προετοιμασία για μακροχρόνια θέση εκτός λειτουργίας - αποθήκευση. 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες και θα επαναληφθεί στο 

βαθμό που αυτό κριθεί απαραίτητο, εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου. Όλα 

τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στη οικονομική προσφορά και δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση για το 

Δήμο. 

 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας με τα έξοδα να βαρύνουν 

τον Προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις. 

 Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 

μικρότερος  ή ίσος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016)". 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 

μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες του προσφερόμενου μηχανήματος. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο του μηχανήματος από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
(SHREDDER), ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 230 ΚW, ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1200 
KG/M3. 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 
Ωριαία απόδοση εξερχομένου 
θρύμματος σε tn/h ( 20tn/h κατ 
ελάχιστον) 

100-120 8 

2 
Μήκος τυμπάνου ή τυμπάνων 
(2.400mm κατ ελάχιστον) 

100-120 8 

3 

Ροπή (συνολικά μεταδιδόμενη ροπή 
στον έναν ή στους δύο άξονες ) σε 
Nm ανάλογα με τους πόσους άξονες 
έχει το μηχάνημα.  

100-120 8 

4 
Τηλεχειριστήριο, πλήθος 
λειτουργιών επί αυτού 

100-120 4 

5 
Χοάνη τροφοδοσίας με συνολική 
χωρητικότητα άνω των 5m3 

100-120 8 

6 

Αντοχή των κοπτικών με 
σκληρότητα 

(60 RockwellCHRC) 

100-120 12 

7 Ποσοστό θρύμματος(%) κάτω από 100-120 18 
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τα 100mm 

8 Ισχύς(KW) 230 KW κατ ελάχιστον 100-120 4 

ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 Εκπαίδευση 100-120 8 

2 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου και 

αποκατάστασης. 

Παρελκόμενα κατά την παράδοση 

100-120 12 

3 Χρόνος παράδοσης  (μέγιστο 6 
μήνες 100 βαθμοί, 5 μήνες 110 
βαθμοί 4 μήνες 120 βαθμοί) 

100-120 10 

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 

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

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική 

βαθμολογία για κάθε όχημα κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 
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Η  Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από 

τον τύπο:        

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία.  

 

3 Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 39563000-6 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια Γεωυφάσματος τύπου fleece, για την υλοποίηση 

του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο 

Δήμο Αθηναίων” και τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, 

για την κάλυψη μέρους του παραγόμενου θρύμματος(woodchip), που θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό 

εδαφοκάλυψης σε χώρους πρασίνου. Το fleece επιτρέπει την ανταλλαγή των αερίων(=μερική διαπερατότητα 

για τον αερισμό του θρύμματος που είναι αναγκαία για να μην σαπίζει), προστατεύει από την υγρασία, 

διατηρεί το θρύμμα στεγνό και σε δομή που θρυμματίζεται. Προστατεύει επίσης αποτελεσματικά από την 

ανάπτυξη όλων των ειδών αγριόχορτων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την αποτελεσματική και οικονομική 

αποθήκευση ανοιχτού αέρα ("open air"). 

Με αυτό τον τρόπο, οι απώλειες θρεπτικών ουσιών μπορούν να μειωθούν σημαντικά. 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προς προμήθεια Γεωύφασμα τύπου fleece θα πρέπει να διατηρεί τις βέλτιστες συνθήκες υγρασίας , 

ναεξασφαλίζει την κατάλληλη αερόβια αποσύνθεση, να ελαχιστοποιεί τις απώλειες των εκχυλισμάτων και των 

θρεπτικών ουσιών, να μειώνει την εκπομπή οσμών, να εκτρέπει τις βροχοπτώσεις από την επιφάνεια και  να 

προστατεύει από ξήρανση από τον ήλιο και τον άνεμο.  

Επίσης να επιτρέπει την απαραίτητη ανταλλαγή αερίων και να εξασφαλίζει βέλτιστες θερμοκρασίες στα εξωτερικά 

στρώματα των σορών.  

Να απομακρύνει τις βροχοπτώσεις από τους σορούς και ως εκ τούτου να ελαχιστοποιεί την εμφάνιση στραγγισμάτων 

βελτιώνοντας την αερόβια αποσύνθεση, μειώνοντας έτσι την εκπομπή οσμών στο ελάχιστο. Ταυτόχρονα να είναι 

περιβαλλοντικά συμβατό (πιστοποιημένο αδρανές), ανακυκλώσιμο. 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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Το Γεωύφασμα να είναι κατασκευασμένο από 100% ίνες πολυπροπυλενίου χωρίς τέλος (endless), βάρους 

ανά μονάδα επιφάνειας τουλάχιστον 200gr/m2, πλάτος ρολού 4m κατ' ελάχιστον και μήκος ρολού 50m. 

Βάρος ρολού 40kg κατ' ελάχιστον. Χημικά σταθερό έναντι οξέων και αλκαλίων (pH 2 - 13). 

Βιολογικώς σταθερό έναντι της μικροβιακής αποσύνθεσης και της διήθησης (VOA & VOC) 

Αντοχή σε παγετό / τήξη.  

UV-ανθεκτικό μέσω ειδικής UV σταθεροποίηση

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Η τελική παράδοση του Γεωυφάσματος θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον Προμηθευτή.  Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο 

παράδοσης ο οποίος ορίζεται σε μικρότερος ή ίσος των τριών (3) μηνών. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ FLEECE 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας 100-120 20 

2 Αντοχή σε παγετό / τήξη/ UV 100-120 20 

3 Γενικά χαρακτηριστικά 100-120 15 

4 
Μηχανική Αντοχή- Ανθεκτικότητα-
Χημική σταθερότητα 

100-120 15 

ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη 
100-120 15 

2 Χρόνος παράδοσης (μέγιστο 3 
μήνες 100 βαθμοί, 2 μήνες 110 
βαθμοί,1 μήνα 120 βαθμοί) 

100-120 15 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τουςκαθοριζόμενους 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 

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

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία για κάθε 

όχημα κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

Η  Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον 

τύπο:        

 

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία. 

 

 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής ισχύος περίπου 120 KW , με κάδο φόρτωσης 

(κουβά) και γεωργική αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>).CPV: 34144710-8 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου  φορτωτή, με ισχύ 

περίπου 120 KW, με κάδο φόρτωσης και με γεωργική αρπάγη τύπου πιρούνας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 

της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” και τις 

ανάγκες της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων.   

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται από τα προσφερόμενα είδη και θεωρούνται ουσιώδεις 

και απαράβατες. Όπου στην απαίτηση αναφέρεται η λέξη «περίπου», γίνεται δεκτή και αρνητική απόκλιση μέχρι 

και 5% της αναφερόμενης τιμής, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

Το μηχάνημα θα είναι κατάλληλο για τη φόρτωση και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικότερα φυτικών 

απορριμμάτων από την κλάδευση και γενικότερα από τη διαχείριση του πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται, μαζί με το ανωτέρω μηχάνημα, ο ανάδοχος να προσκομίσει και γεωργική αρπάγη 

τύπου πιρούνας φυτικών υπολειμμάτων με κλείδωμα από την πάνω πλευρά, υδραυλικής λειτουργίας. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ 

των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Θα πρέπει να εκπληρώνει, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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και να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτούς. 

Πλαίσιο - Μέγεθος 

Το πλαίσιο θα είναι αρθρωτό, χωματουργικού τύπου, με μεταξόνιο τουλάχιστον 3m και θα έχει μόνιμα 

τοποθετημένο μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος. 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η απαίτηση υδραυλικής 

ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 

Κινητήρας 

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, έξι (6) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

StageIV/T4Fή νεότερη, σύμφωνα με την τρέχουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία 

παράδοσης, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ελάχιστης ισχύος περίπου 

120 ΚW και ροπής περίπου 800 Nm. 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος 

και ροπής στρέψεως.  

Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα 

είναι πάνω από 190 lt  για την μεγαλύτερη αυτονομία λειτουργίας του μηχανήματος. 

Υδραυλικό Σύστημα 

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί, μέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής παροχής, για εξοικονόμηση 

καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική πίεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 BAR. 

Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή. 

Ο κύκλος εργασίας θα είναι περίπου 11 sec. 

Σύστημα Μετάδοσης κίνησης 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται με αυτόματο ή χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα 

εξασφαλίζει την  ομαλή αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος. To διαφορικό (εμπρός-πίσω) θα 

είναι περιορισμένης ολίσθησης (limitedslip),.Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα 

πορείας, εμπρός και πίσω. 

Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο θα δίνει τουλάχιστον 

τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τρεις (3) ταχύτητες πίσω. 

Σύστημα Διεύθυνσης 
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Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού και θα είναι αρθρωτού τύπου.  

Σύστημα Πέδησης 

Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος Επιπλέον θα υπάρχει φρένο στάθμευσης. 

Ελαστικά 

Τα ελαστικά θα είναι βιομηχανικού τύπου (industrial), διαστάσεων 20.5-25 κατ’ ελάχιστον. 

Κάδος-Σύστημα φόρτωσης 

Ο κάδος του φορτωτή θα είναι για ελαφρύ υλικό, κατά προτίμηση διαιρούμενου τύπου, με ταχυσύνδεσμο, 

χωρητικότητας περίπου 4 m³. 

Ο ταχυσύνδεσμος να εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη εναλλαξιμότητα, χωρίς να απαιτείται δεύτερο άτομο. 

Το ύψος εκφόρτωσης με πλήρως κατεβασμένο τον κάδο,(κλίση 45 μοίρες), στο χαμηλότερο σημείο αυτού,  να είναι 

τουλάχιστον 3,30m.  

Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο (2ο) χειριστήριο, με υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για την λειτουργία της 

γεωργικής αρπάγης τύπου πιρούνας 

Γεωργική Αρπάγη. 

H γεωργική αρπάγη θα είναι τύπου πιρούνας με κλείδωμα από την πάνω πλευρά και ταχυσύνδεσμο. Θα είναι 

υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων. 

H γεωργική  αρπάγη τύπου πιρούνας, θα έχει πλάτος περίπου 2,3m και θα είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης από 

3m3. 

H αρπάγη θα φέρει πλάτη χαλύβδινη και αιχμές, (πιρούνια), σε απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από 40cm. 

Θα διαθέτει τέλος, έξι(6) τουλάχιστον αιχμές, (πιρούνια),με μήκος μεγαλύτερο από 70cm και διαμέτρου 

μεγαλύτερης από 40mm. 

Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών (ridecontrol).  

Καμπίνα Χειριστή 

H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με τουλάχιστον μία(1) πόρτα 

διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και aircondition. 

Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή. 
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Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα είναι ρυθμιζόμενο με 

σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών. 

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή 

λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  

Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον 

ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά υαλοκαθαριστήρα και αλεξήλιο. 

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί υποχρεωτικά : 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση έγκρισης τύπου στην Ελληνική γλώσσα (ή αν δίδεται 

σε διαφορετική γλώσσα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη μετάφραση της στην Ελληνική 

γλώσσα). Ο προμηθευτής θα αναλάβει, με δική του δαπάνη, την έκδοση της έγκρισης τύπου του 

μηχανήματος από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και της ταξινόμησής του (ώστε να εκδώσει πινακίδες 

κυκλοφορίας). 

 Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τα πρώτα δυο (2) έτη λειτουργίας του 

μηχανήματος ή για τις πρώτες 1.000 ώρες λειτουργίας, η οποία εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα 

σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Φορέα, την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο κακός 

χειρισμός θα διαπιστώνεται με κοινή αποδοχή των δύο μερών (Αναδόχου-Φορέα). Σε περίπτωση διαφωνίας θα 

γνωμοδοτεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, κοινής αποδοχής, με έξοδα του Αναδόχου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα πρώτα δυο (2) έτη λειτουργίας του μηχανήματος ή για τις πρώτες 1.000 ώρες 

λειτουργίας, θα διενεργούνται, χωρίς επιπλέον χρέωση του Δήμου, οι  προγραμματισμένες συντηρήσεις (service), 

(εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά). 

 Υπεύθυνη Δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα    παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου 

κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά του μηχανήματος 

στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) θα καλύψει τον Φορέα με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και  απευθείας  αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση τουλάχιστον τριών (3) χειριστών - συντηρητών του Δήμου στον 

χειρισμό και στη συντήρηση του μηχανήματος. 
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Η εν λόγω εκπαίδευση κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει: 

• πλήρη εξοικείωση με το μηχάνημα και τα μέρη του, καθώς επίσης την ονοματολογία των χειριστηρίων, 

ενδείξεων και διατάξεων του, 

• χειρισμό του μηχανήματος, 

• καθημερινό έλεγχο και συντήρηση, 

• περιοδική συντήρηση, 

• συνιστώμενα πάσης φύσεως λιπαντικά που χρησιμοποιεί το μηχάνημα και μέθοδος αντικατάστασης αυτών. 

• προετοιμασία για μακροχρόνια θέση εκτός λειτουργίας - αποθήκευση. 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες και θα επαναληφθεί στο βαθμό που 

αυτό κριθεί απαραίτητο, εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου. 

Όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στη οικονομική προσφορά και δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με  πινακίδες. Στην 

τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε μικρότερος  ή ίσος 

των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016)". 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 

μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες 

του προσφερόμενου μηχανήματος. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που 

θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο του μηχανήματος από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά 

την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120 KW , ΜΕ ΚΑΔΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΚΟΥΒΑ) ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ 
(ΤΥΠΟΥ <<ΠΙΡΟΥΝΑΣ>>). 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
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1 Πλαίσιο- Μέγεθος 100-120 12 

2 Κινητήρας 100-120 10 

3 Υδραυλικό Σύστημα 100-120 9 

4 
Σύστημα Διεύθυνση- Πέδησης- 
Ελαστικά 

100-120 8 

5 Κάδος-Σύστημα Φόρτωσης 100-120 10 

6 Γεωργική Αρπάγη τύπου πιρούνας 100-120 12 

7 Καμπίνα χειριστή 100-120 9 

ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 Εκπαίδευση 100-120 8 

2 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου και 

αποκατάστασης. 

Παρελκόμενα κατά την παράδοση 

100-120 12 

3 Χρόνος παράδοσης οχημάτων 
(μέγιστο 6 μήνες 100 βαθμοί, 5 
μήνες 110 βαθμοί 4 μήνες 120 
βαθμοί) 

100-120 10 

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τουςκαθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 

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

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή 
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αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία για κάθε 

όχημα κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 

Η  Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον 

τύπο:        

 

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία. 

 

5 
Κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος ισχύος ≥35 KW και 

απόδοσης ≥70 m3/h.CPV: 16600000-1 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ελκούμενου (κινητού) συγκροτήματος 

διαχωρισμού στερεών υλικών, τουλάχιστον δύο (2) κλασμάτων θρύμματος, τύπου κυλινδρικού 

τυμπάνου (κόσκινο) για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου 

συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” και τις ανάγκες της Διεύθυνσης  

Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων.   

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται από τα προσφερόμενα είδη και θεωρούνται ουσιώδεις 

και απαράβατες. Όπου στην απαίτηση αναφέρεται η λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση, ±5%, της 

αναφερόμενης τιμής. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά 

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ 

των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Θα πρέπει να εκπληρώνει, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτούς. 
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Θα είναι κατάλληλο για το διαχωρισμό τουλάχιστον δύο (2) κλασμάτων ανάλογα με το μέγεθος, τουλάχιστον 

των παρακάτω στερεών υλικών:  

1) Αδρανών υλικών μεταξύ τους, όπως μικρές πέτρες, χονδρά σκύρα κ.λ.π.,  

2) Αδρανών από χώμα,   

3) Θρυμματισμένων φυτικών απορριμμάτων  

Κινητήρας-Δυναμικότητα κοσκινίσματος 

Ο κινητήρας θα είναι εσωτερική καύσης τύπου diesel με απόδοση ισχύος μεγαλύτερη ή ίση των 35 KW. 

Ο κινητήρας θα συμμορφώνεται με τις πρότυπες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για μηχανήματα αυτής της κατηγορίας 

κατά την ημερομηνία παράδοσης. 

Ο κινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας και ελέγχου της λειτουργίας του. Με την 

προσφορά θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία και διαγράμματα αποδόσεων του κινητήρα. Το μηχάνημα θα διαθέτει 

τουλάχιστον τα βασικά όργανα λειτουργίας όπως ωρόμετρο, ρυθμιστή ταχύτητας περιστροφής του τυμπάνου, 

ενδείξεις θερμοκρασίας κ.α). 

Για την ασφαλή λειτουργία στις υψηλές θερμοκρασίες και τη μακροζωία του μηχανήματος, θα υπάρχει επιπρόσθετο 

ψυγείο, (πλην του βασικού), υδραυλικού ελαίου, με ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Επιπλέον, θα υπάρχει αυτόματη 

διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή διαρροής υδραυλικού (για λόγους ασφαλείας). 

Η δυναμικότητα κοσκινίσματος (παραγωγικότητα) θα είναι μεγαλύτερη ή ίση με 70 m3/h 

Σύστημα διαχωρισμού-Κυλινδρικό Τύμπανο 

Ο διαχωρισμός των υλικών θα επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης σύστημα περιστρεφόμενου, διάτρητου 

κυλινδρικού τυμπάνου. Εκτός του τυμπάνου του μηχανήματος θα παραδοθεί και ένα (1) επιπλέον διάτρητο 

κυλινδρικό τύμπανο, με διαφορετικού μεγέθους ανοίγματα (οπές), όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Θα παραδοθούν επίσης μαζί με το μηχάνημα και κατάλληλοι ιμάντες, ικανής αντοχής, για την ασφαλή 

εναλλαγή των τυμπάνων κοσκινίσματος. 

Το υλικό κατασκευής των δύο (2) προσφερόμενων εναλλάξιμων τυμπάνων, θα είναι χάλυβας  S355  κατά EN 

10025-2. Σε περίπτωση που δεν προσφερθεί υλικό με τις ανωτέρω μηχανικές  αντοχές, γίνεται δεκτό με υλικό St37-

2 κατά DIN 17100 ή ανώτερες. To δε πάχος του ελάσματος των δύο (2) προσφερόμενων τυμπάνων, θα είναι σε 

ολόκληρο το μήκος τους μεγαλύτερο ή ίσο με οκτώ χιλιοστά  (8 mm). 
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Τα προσφερόμενα τύμπανα θα έχουν μήκος μεγαλύτερο ή ίσο από 4.000mm και διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση από 

1.400mm, (ώστε να εξασφαλίζεται επιφάνεια διαχωρισμού τουλάχιστον 15m2). Όσο αφορά τις οπές 

(ορθογωνικής διατομής) των τυμπάνων, οι προσφερόμενες διαστάσεις  θα είναι: 

α) Για το πρώτο τύμπανο οπές: 90mm(ανοχή + 10%) Χ 60mm(ανοχή + 10%) 

β) Για το δεύτερο τύμπανο οπές: 35mm(ανοχή +10%) Χ 35mm(ανοχή +10%) 

Το κάθε τύμπανο, θα φέρει στο άνω τμήμα του, εφαπτόμενη καθ’ όλο το μήκος του, υδραυλικά ανυψούμενη, 

μονοκόμματη περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεγάλης διαμέτρου (τουλάχιστον 500mm), 

καθώς και επιπλέον ξέστρο το οποίο θα κρατά τη βούρτσα καθαρή. Θα παραδοθούν: μία (1) επιπλέον 

μονοκόμματη περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεγάλης διαμέτρου (τουλάχιστον 500mm) και 

ένα (1) επιπλέον ξέστρο (τα οποία θα κρατάνε τις βούρτσες καθαρές) καθώς και τα απαραίτητα 

αναλώσιμα/παρελκόμενα για την αντικατάσταση των ανωτέρω. Οι δε τεχνικές προδιαγραφές τους, θα είναι ίδιες 

με του προσφερόμενου μηχανήματος. 

Για την προώθηση του διαχωριζόμενου υλικού από το εμπρόσθιο στο οπίσθιο τμήμα του τυμπάνου, το κάθε 

τύμπανο, θα φέρει εσωτερικά στην επιφάνειά του έλασμα ύψους τουλάχιστον 100mm και πάχους τουλάχιστον 

5mm. To έλασμα θα είναι ελικοειδώς τοποθετημένο, ώστε σε συνδυασμό με την περιστροφή να προωθεί το υλικό 

κατά το μήκος του τυμπάνου. Το βήμα του έλικα θα πρέπει να είναι περίπου 1.000mm. 

Κάτω από το τύμπανο θα υπάρχει διαμήκης ελαστικός ταινιόδρομος πλάτους τουλάχιστον 1.200mm ο οποίος θα 

προωθεί το υλικό που διαπερνά τις οπές των δύο (2) προσφερόμενων εναλλάξιμων τυμπάνων (φίνο κλάσμα) στον 

ιμάντα απόρριψης. 

Σύστημα τροφοδοσίας 

Στο εμπρόσθιο τμήμα του θα φέρει χοάνη υποδοχής υλικού μήκους τουλάχιστον 2.900mm, (για την φόρτωση από 

φορτωτές με μεγάλο κάδο) και μεγάλου βάθους τουλάχιστον 1.300mm. Έτσι θα εξασφαλίζεται χωρητικότητα της 

χοάνης μεγαλύτερη των 3m3, ώστε να υποδέχεται δια μιας τα περιεχόμενα κάδου μεγάλου φορτωτή. Το ύψος 

φόρτωσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 3.500mm. 

Η χοάνη θα είναι εφοδιασμένη με σχάρα συγκράτησης ογκωδών, το άνοιγμα της οποίας θα ελέγχεται με 

τηλεχειρισμό. 

Κάτω από τη χοάνη θα βρίσκεται ο ταινιόδρομος τροφοδοσίας του τυμπάνου, πλάτους τουλάχιστον 1.000mmκαι 

μήκους τουλάχιστον 3.300mm. H περιστροφή του θα γίνεται υδραυλικά ή μηχανικά ή συνδυασμός αυτών, ενώ η 

ταχύτητα περιστροφής θα ελέγχεται αυτόματα και συνεχώς, ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα 

υπερτροφοδότησης του τυμπάνου με εισερχόμενο υλικό. 

Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των στροφών περιστροφής του τυμπάνου, με σκοπό να είναι εφικτό το 

κοσκίνισμα διαφορετικών υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Σύστημα εξαγωγής 

Στο οπίσθιο τμήμα του κυλινδρικού διαχωριστή θα υπάρχουν δύο (2) ανακλινόμενοι ταινιόδρομοι απόρριψης που 

διπλώνουν για τη μεταφορά. Ο ένας εξ αυτών θα εξάγει το φίνο κλάσμα, ενώ ο δεύτερος το χονδρό κλάσμα. Ο 
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ταινιόδρομος που εξάγει το φίνο κλάσμα, θα φέρει πάνω από αυτόν μαγνητικό διαχωριστή νεοδυμίου για την 

απομάκρυνση μετάλλων. 

Σύστημα τηλεχειρισμού 

To προς προμήθεια μηχάνημα, θα πρέπει να έχει  τη δυνατότητα να το χειρίζεται ο χειριστής του και από 

απόσταση ασφαλείας, με χρήση τηλεχειριστηρίου. 

Θα παραδοθούν δύο (2) τηλεχειριστήρια με τις βασικές λειτουργίες του μηχανήματος και  ιμάντα ανάρτησης 

στο σώμα του χειριστή . 

Ηλεκτρικό σύστημα 

Το μηχάνημα θα φέρει πλήρες ηλεκτρικό σύστημα για την ασφαλή μετακίνησή του στο οδικό δίκτυο με συνδέσεις 

σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 

Θα φέρει πρόσθετο σύστημα φωτισμού 3 σημείων με προβολείς εργασίας υψηλής φωτεινότητας και χαμηλής 

κατανάλωσης για τον φωτισμό της περιοχής εργασίας ώστε να αυξάνει την ασφάλεια κοντά στο χώρο 

κοσκινίσματος. 

Πλαίσιο μεταφοράς 

Το μηχάνημα, (ο κυλινδρικός διαχωριστής τυμπάνου –κόσκινο- τουλάχιστον 2 κλασμάτων, ο κινητήρας παραγωγής 

ενέργειας για την περιστροφή του, το σύστημα τροφοδοσίας με υλικό προς επεξεργασία, το σύστημα απαγωγής των 

κλασματικών προϊόντων), θα βρίσκονται εγκατεστημένα επί 2-αξονικού ή 3-αξονικού πλαισίου (τρέιλερ) με 

ελαστικοφόρους τροχούς, με ανάρτηση και φρένα με ABS (και εν γένει όλα τα απαραίτητα για ασφαλή και 

σύννομη κυκλοφορία, μέσα στα όρια ταχύτητας που ορίζει ο νόμος), αφενός κατάλληλου για την μεταφορά του 

εντός του Εθνικού οδικού δικτύου και αφετέρου για την ταξινόμησή του στην αρμόδια υπηρεσία  του Ελληνικού 

Κράτους. 

Θα φέρει, είτε υδραυλικώς από κεντρικό σύστημα είτε με αυτοφερόμενο χειροκίνητο υδραυλικό γρύλο, 

αναπτυσσόμενα/επεκτεινόμενα ΄΄πόδια΄΄ με χαλύβδινα πέλματα μεγαλυτέρου πλάτους για την σταθεροποίηση του 

κατά την διάρκεια κοσκινίσματος. 

Ράβδος έλξης 

Η ράβδος έλξης, θα φέρει θηλιά με κατάλληλο μηχανισμό ο οποίος θα ρυθμίζει το ύψος της, με σκοπό να είναι 

εφικτή η σύνδεση του μηχανήματος με το ρυμουλκό μηχάνημα/όχημα. Στην τεχνική προσφορά θα γίνεται 

αναλυτική περιγραφή του συστήματος ζεύξης στο ρυμουλκό όχημα. Θα παραδοθεί επιπρόσθετα μαζί με το 

μηχάνημα και κατάλληλη μπάρα, ικανής αντοχής ως επιπλέον σύστημα ασφαλούς ρυμούλκησης  

Σύστημα Πέδησης 
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Το σύστημα πέδησης θα είναι σύγχρονου σχεδιασμού και θα πληροί τα ισχύοντα πρότυπα των απαιτήσεων 

πέδησης. Θα έχει την δυνατότητα μηχανικής εμπλοκής και απεμπλοκής, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ρυμούλκησης 

εντός του εργοταξίου, από χωματουργικά μηχανήματα/οχήματα που έχουν την κατάλληλη ισχύ, βάρος και 

θέση/διάταξη ρυμούλκησης (κοτσαδόρο), αλλά δεν έχουν τις απαιτούμενες συνδέσεις για αερόφρενα ή για 

υδραυλικά φρένα. 

Μηχανισμοί-Συστήματα-Εξαρτήματα 

Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει: 

 Μηχανισμούς ρύθμισης και υποστήριξης του ύψους εκβολής των ταινιόδρομων των κλασμάτων υλικού 

 Ισχυρά πλαϊνά προστατευτικά από χάλυβα υψηλής αντοχής ώστε είναι πιο ανθεκτικά στις κρούσεις  

 Διακόπτες ασφαλείας που θα ακινητοποιούν τα συστήματα σε περίπτωση ανάγκης. 

 Το σύστημα προστασίας θα βρίσκεται στις πλευρές του οχήματος προστατευμένο από τυχόν κρούσεις αλλά σε 

ευδιάκριτα σημεία και θα σταματά το μηχάνημα όταν ανοίγουν τα πλαϊνά προστατευτικά χαλύβδινα φύλλα (θύρες και θυρίδες) 

από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 Υδραυλικό ή ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελέγχου της έκτασης και της αναδίπλωσης των ταινιοδρόμων. 

 Θέσεις με όργανα ελέγχου των υδραυλικών πιέσεων και σε απαραίτητα σημεία μηχανισμούς ρύθμισης της πίεσης και 

της παροχής λαδιού του υδραυλικού συστήματος 

 Κεντρικό σύστημα για την λίπανση των σημαντικότερων σημείων τριβής του μηχανήματος 

 Μηχανισμό ρύθμισης ταχύτητας ταινιόδρομων αποβολής υλικού ώστε να προσαρμόζει την ταχύτητα στον τύπο του 

υλικού για μεγιστοποίηση της απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει επίσης τη συσσώρευση περισσότερου υλικού από κάθε 

κλάσμα χωρίς την ανάγκη μετεγκατάστασης του μηχανήματος (με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυξάνει το εμβαδόν υποδοχής του 

υλικού). 

 Η διάταξη των μηχανισμών θα είναι τέτοια ώστε να εμποδίζει τη διαρροή υλικού στο εσωτερικό του κινητήρα του 

μηχανήματος 

 Πάνω από την χοάνη τροφοδοσίας, υδραυλικώς αναδιπλούμενο και τηλεχειριζόμενο πλέγμα (σχάρα) για την αφαίρεση 

μεγάλων αντικειμένων και για να αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στο τύμπανο.  

 Για την μετάδοση της κίνησης στο περιστρεφόμενο τύμπανο (κόσκινο), θα φέρει είτε ειδικού τύπου αλυσίδα, είτε  ειδική 

κατασκευή για ιμάντα με ραβδώσεις ώστε να αποτρέπει την ολίσθηση μεταξύ ιμάντα -χοάνης κατά την επεξεργασία υλικών 

υψηλής πυκνότητας, δηλαδή χαλίκι, χώμα κλπ. 

 Ηλεκτρική αντλία για τον εύκολο εφοδιασμό του με καύσιμο, ειδικά προστατευμένη από πτώσεις υλικών σκόνες κλπ. 

 Αυτόματα συστήματα για την ψύξη και καθαρισμό του ψυγείου του κινητήρα  και του ψυγείου λαδιού του υδραυλικού 

συστήματος 

Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα προσθήκης στο μέλλον μηχανισμού, μηχανικού διαχωριστή αέρα, ώστε να  χωρίζει 

τέλεια τα ελαφριά υλικά από το μεγαλύτερο κλάσμα, για πρόσθετη ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών όπως 

φύλλο αλουμινίου ή χαρτί. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το μηχάνημα  θα παρέχει προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών. 
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Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα 

ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις : 

-Πιστοποιητικό εν ισχύ CE (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) 

-Θα συμμορφώνεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και προστασίας (σε ευκρινή σημεία κατάλληλες 

πινακίδες). 

-Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη λειτουργία της να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα 

Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, 

σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος . Ένα (1) περιστρεφόμενο φάρο πορτοκαλί 

χρώματος. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή εργασία. Ύπαρξη 

σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. 

O πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά 

σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή 

τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο μηχάνημα. 

Το μηχάνημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για 

την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα παρελκόμενα : 

 σειρά συνήθων εργαλείων συντηρήσεως, (γρασαδόρος χειρός τουλάχιστον 4λτ, πολύμετρο, γερμανοπολύγωνα Νο10 έως 

32, σφυρί, πένσα, κάβουρας, ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 2’’) 

 ειδικά εργαλεία ή ειδικά κλειδιά για την αντικατάσταση των τυμπάνων, ξέστρων, βουρτσών. 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως (usermanual) στην Ελληνική Γλώσσα σε έντυπη (2 αντίγραφα) και 

ηλεκτρονική μορφή(το οποίο πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά, να είναι πλήρες, εύληπτο και αναλυτικό με σχέδια και 

κείμενο) 

 Τεχνικό εγχειρίδιο κατασκευαστή (workshopmanual/servicemanual) σε έντυπη (2 αντίγραφα) και ηλεκτρονική μορφή  

στην  Αγγλική ή Ελληνική Γλώσσα στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά και με σχηματικές παραστάσεις, τα συστήματα 

λειτουργίας, ο τρόπος ρύθμισης εκάστου εξ αυτών καθώς και ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως πχ  η ροπή σύσφιξης των κοχλιών. 
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 Έναν (1) τουλάχιστον πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα 

ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος). 

 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβών 

 

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί υποχρεωτικά : 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση έγκρισης τύπου στην Ελληνική γλώσσα (ή αν δίδεται 

σε διαφορετική γλώσσα να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη μετάφραση της στην Ελληνική 

γλώσσα). Ο προμηθευτής θα αναλάβει, με δική του δαπάνη, την έκδοση της έγκρισης τύπου του 

μηχανήματος από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και της ταξινόμησής του (ώστε να εκδώσει πινακίδες 

κυκλοφορίας). 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι οι 3 πρώτες προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) θα είναι δωρεάν,(εργασία, 

αναλώσιμα, ανταλλακτικά). 

 Υπεύθυνη Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) έτη, η οποία εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση του Φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης 

σε κακό χειρισμό. Ο κακός χειρισμός θα διαπιστώνεται με κοινή αποδοχή των δύο μερών (Αναδόχου-Φορέα). Σε 

περίπτωση διαφωνίας θα γνωμοδοτεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, κοινής αποδοχής, με έξοδα του Αναδόχου. 

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα    παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου 

κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά του 

μηχανήματος στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) θα καλύψει τον Φορέα με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και  απευθείας  αν αυτό κριθεί 

σκόπιμο. 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών και τεχνικών του Φορέα για το χειρισμό 

και συντήρηση του προσφερόμενου μηχανήματος. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.) και 

θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στη οικονομική προσφορά και δεν θα 

υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με  πινακίδες. Στην 

τεχνική προσφορά θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε μικρότερος  ή ίσος 

των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016)". 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 

μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες 

του προσφερόμενου μηχανήματος. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που 

θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο του μηχανήματος από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά 

την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ≥35 KW ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ≥70 M3/H 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 
Κινητήρας-Δυναμικότητα 
κοσκινίσματος 

100-120 10 

2 
Σύστημα διαχωρισμού-Κυλινδρικό 

Τύμπανο 
100-120 

15 

 

3 Σύστημα τροφοδοσίας 100-120 15 

4 Σύστημα εξαγωγής 100-120 10 

5 Πλαίσιο μεταφοράς 100-120 10 

6 Μηχανισμοί-Συστήματα- 100-120 10 





Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                   

   

136 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

Εξαρτήματα 

ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) 

(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 Εκπαίδευση 100-120 8 

2 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης συνεργείου – 
Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 12 

3 Χρόνος παράδοσης μηχανήματος 
(μέγιστο 6 μήνες 100 βαθμοί, 5 
μήνες 110 βαθμοί 4 μήνες 120 
βαθμοί) 

100-120 10 

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τουςκαθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 

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

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία για κάθε 

όχημα κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 

Η  Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον 

τύπο:        
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Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής είναι 

εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία.  

 

6 
Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (containers) με σύστημα hook-lift άνω των 33m3 έως 

35m3 CPV: 44613700-7 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το υπό προμήθεια απορριμματοκιβώτιο (containers) με σύστημα hook-lift άνω των 33m3 έως 35m3  προορίζεται 

για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης 

βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” και τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του 

Δήμου Αθηναίων.   

Θα χρησιμοποιηθεί για θρυμματισμένα φυτικά υπολείμματα, αλλά και για υλικά μεγαλύτερης πυκνότητας, όπως 

κομπόστ ή ακόμα και αδρανή υλικά (χώμα). 

Θα είναι  απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. 

Το απορριμματοκιβώτιο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει 

ο Δήμος. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το απορριμματοκιβώτιο θα είναι ορθογωνικής μορφής, ενισχυμένης μεταλλικής κατασκευής, ανοικτό 

χωρητικότητας  άνω των 33m3 έως 35m3  

Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής του θα διασφαλίζει: 

 Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του, από εσωτερικές πιέσεις που θα αναπτύσσονται στο 

εσωτερικό του. 

 Υλικό κατασκευής χάλυβας με μηχανικές αντοχές κατ’ ελάχιστον του χάλυβαSt-37πάχους κατ’ ελάχιστον 5mm 

στο δάπεδο και πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm στα πλαϊνά.  

 Η κατασκευή για λόγους ασφαλείας θα αντέχει και σε υψηλότερες καταπονήσεις ακόμη και αν η μέση 

πυκνότητα των απορριμμάτων ανέλθει σε 900kg/m3. 

 Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια φορτοεκφόρτωσης – εκκένωσης. 
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Για το σκοπό αυτό στην εξωτερική επιφάνεια του πυθμένος και της εμπρόσθιας πλευράς του, το container θα φέρει 

κατάλληλα ενσωματωμένη κατασκευή από ισχυρούς μορφοδοκούς. 

Η φέρουσα αυτή κατασκευή του container επιπροσθέτως θα έχει : 

 Κατάλληλο σχεδιασμό και προφίλ για ολίσθηση – οδήγησή του, επί των ράουλων του μηχανισμού 

φορτοεκφόρτωσης του οχήματος μεταφοράς. 

 Ειδική κατασκευή, για την ασφαλή ανάρτηση και στερέωσή του, κατά το στάδιο διακίνησης – εκφόρτωσης του 

και αγκιστρώσεως του. 

 Δύο ζεύγη μεταλλικών κυλινδρικών τροχών κυλίσεώς του, ανά ένα στο οπίσθιο τμήμα της στιβαρούς 

κατασκευής και ανθεκτικής σε κρούσεις. 

Στο εμπρόσθιο μέρος και για την ασφαλή ανάρτηση του και στερέωση του θα φέρει ειδικό άγκιστρο, (θηλιά), 

ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, κατάλληλων διαστάσεων για την αγκίστρωση του από το όχημα μεταφοράς το 

οποίο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα  hook-lift.Απαραίτητα θα είναι συμβατό με τα οχήματα μεταφοράς 

απορριμματοκιβωτίων που διαθέτει ήδη ο Δήμος. Επιπλέον για την στερέωση του το container θα φέρει κατάλληλες 

εσοχές εκατέρωθεν του πλαισίου δυο τον αριθμό για την στερέωση του και την ασφάλιση του κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς του από το όχημα μεταφοράς. Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται μέσω κατάλληλης μηχανικής διάταξης η 

οποία βρίσκεται στην υπερκατασκευή του οχήματος. 

Η οπίσθια πλευρά του θα παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης των απορριμμάτων αποτελούμενη από 

πόρτα εκφόρτωσης η οποία θα είναι η μονόφυλλη, θα ανοίγει προς τη δεξιά πλευρά κατά 270ο, θα αναδιπλώνεται 

και θα συγκρατείται με ασφαλή τρόπο στο εξωτερικό τοίχωμα του container. 

Ο τρόπος που θα κλείνει η μονόφυλλη πόρτα, θα πρέπει να είναι ασφαλής και επαρκής, ώστε να αντέχει τις 

καταπονήσεις της ανωτέρω μέσης πυκνότητας φορτίου. 

Το container θα πρέπει να καλύπτεται στην πάνω πλευρά του, με ενσωματωμένο συρόμενο μηχανισμό τέντας-

μουσαμά-συρματόσχοινων-τροχαλιών, ώστε να καλύπτεται από την υγρασία το υλικό που θα βρίσκεται μέσα, σε 

περιπτώσεις βροχών, ανέμων αλλά και για την ασφαλή και σύννομη μεταφορά του. 

Χρωματισμός 

Εξωτερικά να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό 

πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής 

και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις σύγχρονες κατασκευές. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του 

απορριμματοκιβωτίου. 

Επίσης ο χρωματισμός θα είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, θα προσδίδει άριστη εμφάνιση στο όχημα και το 

χρώμα θα είναι μεταλλικό λευκό (εκτός αν εγκαίρως ζητηθεί διαφορετικό). 
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Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα 

και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί. Θα αναγράφονται και από τις δύο πλευρές του 

απορριμματοκιβωτίου με το έμβλημα του Δήμου καθώς και ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 20… 

3.ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 

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

επίσημη μετάφραση σε αυτή). 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,  του 

κατασκευαστή, που να αφορά την κατασκευή . Το πιστοποιητικό αυτό  πρέπει να έχει  εκδοθεί από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation). 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

α)Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το απορριμματοκιβώτιο (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) . 

β) Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο που αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του 

οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 

διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος 

της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (EuropeanCooperationforAccreditation). 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 

Η τελική παράδοση του απορριμματοκιβωτίου θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 

μικρότερος  ή ίσος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016)". 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ(CONTAINERS) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ HOOKLIFT ΑΝΩ ΤΩΝ 33M3 ΕΩΣ 
35M3  

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)(Συντελεστής βαρύτητας 
70%) 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Ποιότητα υλικών, πάχος υλικών 100-120 30 

2 Σχεδιασμός  100-120 15 

3 Σύστημα συγκράτησης (γάντζος)  100-120 10 

4 Σύστημα πίσω πόρτας     100-120 15 

ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 

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

100-120 10 

2 

Χρόνος παράδοσης  (μέγιστο 6 
μήνες 100 βαθμοί, 5 μήνες 110 
βαθμοί, 4 μήνες 120 βαθμοί) 

100-120 20 

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τουςκαθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

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

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία για κάθε 

όχημα κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 
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Η  Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον 

τύπο:               

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής είναι 

εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία. 

 

 

7 
Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική μηχανή (κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής τύπου 

(wood chipper).  CPV: 16500000-0 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ελκούμενης κλαδοθρυμματιστικής μηχανής 

(κλαδοθρυμματιστή) ταχείας περιστροφής τύπου (wood chipper), για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης 

με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” και τις ανάγκες 

της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων.   

 Θα χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό κλαδιών, φυτικών υπολειμμάτων κλπ µε σκοπό το τεμαχισμένο υλικό να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική παραγωγή κόµποστ, ή άλλων υλικών. 

Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι σύγχρονης σχεδιαστικής αντίληψης  ενσωματώνοντας καινοτομίες 
σύγχρονων απαιτήσεων, απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου και 
εύφημου κατασκευαστή στο συγκεκριμένο τομέα μηχανημάτων, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως στις παρούσες 
τεχνικές προδιαγραφές και πληροί όλες οι νομικές απαιτήσεις για σύννομη κατασκευή, εξαγωγή, εισαγωγή, χρήση, 
κλπ. που απαιτεί η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία για την ειδική κατηγορία του μηχανολογικού εξοπλισμού 
στην οποία ανήκει. 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται από τα προσφερόμενα είδη και θεωρούνται ουσιώδεις 

και απαράβατες. Όπου στην απαίτηση αναφέρεται η λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση, ± 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γενικά 
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Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι  αυτόνομο ,ρυμουλκούμενο , χωρίς απαίτηση επαγγελματικού 

διπλώματος οδήγησης, κατάλληλο για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως πράσινα απόβλητα 

κήπων και κορμού με διάμετρο, τουλάχιστον 15 εκατοστών. 

Η δυναμικότητα επεξεργασίας του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 m3/h για τα παραπάνω υλικά. Να διαθέτει 

σύστημα “nostress” για έλεγχο της τροφοδοσίας του μηχανήματος και αποφυγή υπερφόρτισης/ υπερτροφοδότησης 

με υλικό προς επεξεργασία.  

Ο ταινιόδρομος να έχει αυτόματη αντιστροφή κίνησης σε περίπτωση υπερφόρτισης/ υπερτροφοδότησης.                                                              

Να συμπεριλαμβάνει τρέιλερ με δυνατότητα νόμιμης σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ κίνησης έως και 80km/h. 

Να διαθέτει βιδωτά εναλλάξιμα κοπτικά ή βιδωτούς εναλλάξιμους κοπτικούς δίσκους. 

Τα τμήματά του να αντικαθίστανται εύκολα.  

Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης λιπαντικού ή υπερθέρμανσης 

ψυκτικού υγρού ή υπερφόρτωσης του συστήματος τεμαχισμού. 

Θα πρέπει να έχει ικανή απόσταση από το έδαφος, για να μην προσκρούει σε εμπόδια τουλάχιστον 40εκ. 

Η λειτουργία του μηχανήματος θα πρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το είδος, το μέγεθος κλπ, ή 

εναλλακτικά  να έχει τουλάχιστον 3 προεγκατεστημένα  προγράμματα για τον έλεγχο της λειτουργία του 

μηχανήματος. 

Σύστημα τροφοδοσίας 

Το σύστημα τροφοδοσίας να έχει άνοιγμα διαστάσεων τουλάχιστον 23 Χ 15 εκ. Η τροφοδοσία της μονάδας 

τεμαχισμού να είναι ρυθμιζόμενης ταχύτητας  και να γίνεται από ένα μεταλλικό οδοντωτό κύλινδρο (αυλακωτό, ή 

με άλλη κατάλληλη διαμόρφωση) και οριζόντιο ανάγλυφο ιμάντα/ ταινιόδρομο. 

Το σύστημα με μεταλλικό «ιμάντα/ταινιόδρομο» τροφοδοσίας εκτιμάται θετικά καθώς θεωρείται καταλληλότερο με 

διαστάσεις τουλάχιστον 1500 mmX 1020mm  όσον αφορά στην διευκόλυνση των χειριστών κατά την τροφοδοσία 

των μικρών κλαδιών.  

Η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη (οδοντώσεις, 

ραβδώσεις κ.τ.λ.), ώστε να διευκολύνει την μεταφορά του υλικού, προς το θάλαμο θρυμματισμού, καθώς και δύο 

κάθετους κυλίνδρους δεξιά και αριστερά της εισόδου που θα διευκολύνουν την είσοδο του υλικού ώστε να μην 

μπουκώνει. 

Επί της χοάνης και πριν το άνοιγμα εισαγωγής του συστήματος θρυμματισμού θα πρέπει να υπάρχει ειδικό 

εύκαμπτο πέτασμα (κουρτίνα) από διάφανο πλαστικό υλικό, για την προστασία των χειριστών από την εκτόξευση 
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θραυσμάτων κατά τη διαδικασία θρυμματισμού αλλά αυτό θα μπορεί να ανυψωθεί ή μετακινηθεί σε περίπτωση 

μηχανικής φόρτωσης. 

Το σύστημα τροφοδοσίας μέσω του κυλίνδρου και ιμάντα τροφοδοσίας θα πρέπει να αυτοελέγχεται ηλεκτρονικά 

μέσω κατάλληλης διάταξης (π.χ. no stress device ή αντίστοιχου) ώστε η ταχύτητα τροφοδοσίας να είναι ανάλογη 

της σκληρότητας και του όγκου του εισερχομένου υλικού και έτσι να αποφεύγονται μπλοκαρίσματα, να μην 

καταπονείται η μονάδα και να μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα του συστήματος. Να έχει δυνατότητα 

αντίστροφης κίνησης σε περίπτωση εμπλοκής. 

Περιμετρικά της χοάνης τροφοδοσίας είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγκατεστημένες μπάρες ασφαλείας, οι οποίες 

θα διακόπτουν τη λειτουργία του μηχανήματος, για αποτροπή ατυχημάτων σε περίπτωση εμπλοκής των χειριστών 

με το τροφοδοτούμενο υλικό και προώθησης τους προς το θάλαμο θρυμματισμού. Η μπάρα ασφαλείας θα πρέπει να 

βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία, (ύψος εισόδου χοάνης), για να καταστεί δυνατό για το πόδι του χειριστή να 

χτυπήσει τη μπάρα και να απενεργοποιήσει το μηχανισμό τροφοδοσίας, είτε εκ προθέσεως, είτε αυτόματα σε 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να υπάρχει και κουμπί έκτακτης ανάγκης που θα 

διακόπτει την λειτουργία (panic button). 

Μονάδα τεμαχισμού 

Ο θρυμματισμός του φυτικού και ξυλώδους υλικού θα επιτυγχάνεται μέσω της περιστροφής του φορέα που φέρει 

τουλάχιστον δύο (2) βιδωτά εναλλάξιμα κοπτικά ή κοπτικούς δίσκους. Το μέγεθος των τεμαχίων του 

θρυμματισμένου υλικού, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 50mm (μήκος τεμαχίου). Η μονάδα τεμαχισμού θα 

πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση 

της. Η  απόδοση του μηχανήματος να είναι τουλάχιστον 6 m3/h μικτού υλικού κατεργασίας (ξυλώδες υλικό με 

φύλλωμα). Απαραίτητο στοιχείο της μηχανής θρυμματισμού είναι και η ύπαρξη συστήματος προστασίας του 

συστήματος, από υπερτροφοδότηση υλικού προς επεξεργασία ή από εμπλοκή/έμφραξη του συστήματος από κάποιο 

σκληρό αντικείμενο, (σύστημα “nostress”). Θα πρέπει ο αυτοματισμός που διαθέτει, να μπορεί να διακόπτει και να 

επαναφέρει τη λειτουργία τροφοδοσίας και να αντιστρέφει τη φορά, όποτε απαιτείται. Σκοπός της συγκεκριμένης 

διάταξης είναι ο περιορισμός της καταπόνησης της μονάδας και η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του 

μηχανήματος. 

Κινητήρας 

Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου νέας τεχνολογίας, 

injection, (τουλάχιστον Tier 4 final - Stage III B - Stage IV Stage V certified Engines), γνωστού και αξιόπιστου 

κατασκευαστή, υδρόψυκτο, με ηλεκτρική εκκίνηση, αντιρρυπαντικής κατηγορίας, ιπποδύναμης τουλάχιστον 25hp  

εφοδιασμένο με αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας, σε περίπτωση υπερθέρμανσης του ψυκτικού υγρού ή 

χαμηλής πίεσης λαδιού. Επιπλέον ο κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση στροφών, αλλά και επιλογή 

στροφών κινητήρα ανάλογα το είδος της ξυλείας και ανάλογα το ρυθμό τροφοδοσίας, τόσο για την εξοικονόμηση 

καυσίμου όσο και για την μείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία. Επίσης για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει 
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πρόβλεψη μείωσης της στάθμης του θορύβου (ηχομονωτικό κάλυμμα, ειδικά έδρανα απόσβεσης των κραδασμών, 

κ.τ.λ.). 

O κινητήρας θα πρέπει να λειτουργεί με καύσιμο χωρίς θείο κατά τα πρότυπα ΕΝ590, DIN5168, ASTM D975 

GRADE 2-D S15, ASTM D975 GRADE 1-D S15, καθώς επίσης θα μπορεί να λειτουργεί με καύσιμο που περιέχει 

βιοντίζελ σε ποσοστό 10% κατά τα πρότυπα ΕΝ14214. 

Θα περιλαμβάνει δεξαμενή καυσίμου για την τροφοδοσία του, ανάλογης  χωρητικότητας έτσι ώστε το μηχάνημα να 

μπορεί να λειτουργεί για τουλάχιστον μία ημέρα . 

Ο κινητήρας θα είναι εξοπλισμένος με δικό του κλειδί και οθόνη που εκτός από το οποιοδήποτε menu επιλογών θα 

έχει τη δυνατότητα να προβάλει τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται ή κωδικούς αυτών. Θα πρέπει να 

εμφανίζονται οι ώρες λειτουργίας και οι ώρες που απομένουν ως την επόμενη συντήρηση.  

Η εγγύηση του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 έτους ή 2000 ωρών καλής λειτουργίας. 

Σύστημα μεταφοράς 

Ο θρυµµατιστής θα εδράζεται σε τροχήλατο πλαίσιο ενισχυμένης κατασκευής τουλάχιστον ενός (1)  άξονα.  

Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

Στο εμπρόσθιο τμήμα πρέπει να υπάρχει υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος ποδίσκος, για την ασφαλή 

στήριξη και λειτουργία του κλαδοθρυμματιστή. 

Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του µέσω κοτσαδόρου από 

φορτηγό ΙΧ όχημα.Θα πρέπει να φέρει επιπρόσθετα για λόγους ασφαλείας και αλυσίδα ρυμούλκησης που να 

ασφαλίζει, ώστε να μην προκληθεί ατύχημα σε περίπτωση τυχαίας απεμπλοκής του ελκόμενου θρυμματιστή από 

τον κοτσαδόρο. Θα φέρει ελαστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα 

από τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα (φώτα, φρένα, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην 

Ελλάδα, σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κοτσαδόρο, χειρόφρενο και φώτα κυκλοφορίας. 

Ο θρυμματιστής δεν θα ξεπερνά τα 750 κιλά για να μπορεί να κυκλοφορεί με οδηγό με δίπλωμα κατηγορίας Β, 

απλό ρυμουλκούμενο χωρίς σύστημα πέδησης, εφόσον το όχημα έχει νόμιμο κοτσαδόρο. 

Σύστημα εκτόξευσης θρύμματος 

Το θρυμματισμένο υλικό θα αποβάλλεται μέσω τοξοειδούς αγωγού ο οποίος θα έχει δυνατότητα περιστροφής κατά  270ο (σε 

σχέση με το οριζόντιο επίπεδο), έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγεται η κατάλληλη θέση απόρριψης σε σχέση με τον παρακείμενο 

αγρό ή το σταθμευμένο όχημα αποθήκευσης του υλικού. Απαραίτητη είναι η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης και 
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διεύθυνσης εκτόξευσης του θρυμματισμένου υλικού, μέσω μηχανισμού ελέγχου (π.χ. κλαπέ). Το ύψος δε του στομίου 

εκτόξευσης θα πρέπει να είναι πάνω από 1,8m, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση του υλικού στην περίπτωση 

φόρτωσης σε φορτηγό όχημα, αλλά και να αποφεύγεται η απόρριψη των θρυμμάτων πάνω στους χειριστές του μηχανήματος. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το μηχάνημα  θα παρέχει προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών. 

Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να παρέχει CE (DECLARATION OF CONFORMITY βάσει Directives 

2006/42/ CEEmodified) για την λειτουργία στην Ευρωπαϊκή ένωση με τα αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας.  

Να  έχει συμμορφωθεί με το EN13525 (αντί ISO) ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές  

refSG/SAFSL/SDTPS/2016-700 βάσει της οδηγίας Directives 2006/42/ CEEmodified. 

(Directives 2006/42/ CEEmodified). 

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου κατά τη λειτουργία της να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα 

Κ.Ο.K. 

Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους. 

O πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά 

σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε 

στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή 

τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο μηχάνημα. 

Το μηχάνημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για 

την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

α)Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το μηχάνημα (η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 





Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                   

   

146 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

β)Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων 

κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

γ) Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε 

ανταλλακτικά και εργασίες να είναι μεγαλύτερες του 20% (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (το μηχάνημα 

να συνοδεύεται κατά το δυνατό από τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος να 

ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου). 

δ)Δωρεάν οι 3 πρώτες προγραμματισμένες συντηρήσεις /service για το μηχάνημα (εργασία, αναλώσιμα, 

ανταλλακτικά). 

ε) Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο που αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του 

οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 

διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος 

της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (EuropeanCooperationforAccreditation). 

 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών και τεχνικών του Φορέα για 

το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου μηχανήματος. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.) και θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Όλα τα παραπάνω θα 

περιλαμβάνονται στη οικονομική προσφορά και δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο. 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε μικρότερος  ή 

ίσος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016)". 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 
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7.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 

μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες 

των προσφερόμενων. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που 

θα απαιτηθεί από τον τεχνικό τους έλεγχο. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ (ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ) ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ (WOOD CHIPPER) 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)(Συντελεστής βαρύτητας 
70%) 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
1 

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 100-120 20 

2 Σύστημα τροφοδοσίας 100-120 10 

3 Μονάδα τεμαχισμού 100-120 15 

4 Κινητήρας 100-120 10 

5 Σύστημα μεταφοράς 100-120 5 

6 Σύστημα εκτόξευσης θρύμματος 100-120 10 

ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 
1 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 10 

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

100-120 10 

3 Χρόνος παράδοσης  (μέγιστο 6 
μήνες 100 βαθμοί,5 μήνες 110 
βαθμοί, 4 μήνες 120 βαθμοί) 

100-120 10 
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Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τουςκαθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

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

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή 

αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία για κάθε 

όχημα κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)  (τύπος 2) 

Η  Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον 

τύπο:                

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής είναι 

εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία.  

 

 

Ο Συντάξας               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Νικόλαος Κάγκας                   Κων/νος Γεωργίου                                   Νικόλαος Τσάφος 

Μηχ/γος Μηχ/κος MSc                    Μηχ/γος Μηχ/κος                                        Ηλεκ/γος Μηχ/κος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»    

 

CPV:16500000-0, 34144710-8, 16600000-1, 39563000-6, 34144710-8, 44613700-7 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο 

 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» , για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της  Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου 

συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων», η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του 
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επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με άξονα 

προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

(ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων> » της 

13ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την πρόσκληση 14.6i.26.2-4.1 α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3658. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο 

Αθηναίων” MIS: 5053881, αφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό για την διαχείριση των βιοαποβλήτων εντός των 

ορίων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο (το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) και 

το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η ανωτέρω πράξη αποτελείται από 6 υποέργα, εκ των οποίων το 

2ο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση πράσινων αποβλήτων  

Συγκεκριμένα: 

 Έναν (1) αυτοκινούμενο ελαστικοφόρο υδραυλικό περιστροφικό εκσκαφέα/ 

φορτωτή,(MaterialHandler), ισχύος περίπου 80 KW, με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο 

εκσκαφή, γεωργική αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης. 

 Έναν (1) θρυμματιστή βραδείας περιστροφής (Shredder), ισχύος άνω των 230 ΚW, για κλαδιά 

πυκνότητας έως και 1200 kg/m3.  

 Τρεις χιλιάδες (3.000) m2 γεωυφάσματος – φλίς (fleece), 

 Έναν (1) ελαστικοφόρο αρθρωτό φορτωτή ισχύος περίπου 120 KW, με κάδο φόρτωσης (κουβά) και 

γεωργική αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>). 

 Ένα (1) κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος ισχύος ≥35 KW και 

απόδοσης ≥70 m3/h. 

 Τρία (3) ανοικτά απορριμματοκιβώτια (containers) με σύστημα hooklift άνω των 33m3 έως 35m3  

 Μία (1) ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική μηχανή (κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής τύπου 

(wood chipper).  

Τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν στην διαχείριση, (θρυμματισμό, διαλογή και μεταφορά), των φυτικών 

απορριμμάτων που συγκεντρώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων. 

H προμήθειά τους αφορά την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και 

διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων” και τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Πρασίνου και Αστικής 

Πανίδας του Δήμου Αθηναίων,  με πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, και η σύναψη 

σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,  με τους όρους που θα 

καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο Δικαίωμα Συμμετοχής   

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.  

Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3οΠροέλευση των προσφερόμενων ειδών 

Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητεί από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά: 

α. τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και 

β. την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4οΚαταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται: Nα 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας των ειδών 

που θα προσφέρουν. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση πρέπει να 

καλύπτεται  από κάθε μέλος της ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 5οΠροϋποθέσεις πιστοποίησης χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

 Γενικό  Μέσο κύκλο εργασιών για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών ( 2019, 2020, 2021) κατ’ ανώτατο όριο 

(συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) ίσο ή 

ανώτερο με το 70%της ενδεικτικής αξίας του/των άρθρου/ων για το/τα οποίο/α υποβάλουν προσφορά, χωρίς 

το Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την ανωτέρω 

επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

Α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) ως άνω οικονομικών χρήσεων συναρτήσει της 

ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που 

παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου. Στην 

περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, τα έντυπα Ε3«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση περί του 

ύψους του μέσου γενικού κύκλου εργασιών  κατά τη διάρκεια των ετών (2019,2020,2021).  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες προμήθειες, κατά 

χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο  των τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, 

εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης χρηματοοικονομικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσης. 

Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από το ένα 

μέλος της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6οΠροϋποθέσεις πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο 

ποιότητας.  

Για την παραδεκτή συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει, να δηλώσει με την προσφορά 

του και συγκεκριμένα στο ΕΕΕΣ,ότι: 

Κατά τη διάρκεια της τριετίας, (2019, 2020, 2021) έχει εκτελέσει παραδόσεις  προμηθειών συναφών με 

το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ότι η παραδοθείσα 
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ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη  με το 100% των ζητουμένων ποσοτήτων του/των άρθρου/ων για 

το/τα οποίο/α συμμετέχει, ήτοι: τουλάχιστον, έναν (1) αυτοκινούμενο ελαστικοφόρο υδραυλικό 

περιστροφικό εκσκαφέα/ φορτωτή,(MaterialHandler), με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο 

εκσκαφή, γεωργική αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης, (άρθρο 1), έναν (1) θρυμματιστή βραδείας 

περιστροφής (Shredder), (άρθρο 2), τρεις χιλιάδες (3.000) m2 γεωυφάσματος – φλίς (fleece), (άρθρο 3), 

έναν (1) ελαστικοφόρο αρθρωτό φορτωτή με κάδο φόρτωσης (κουβά) και γεωργική αρπάγη (τύπου 

<<πιρούνας>>), (άρθρο 4), ένα (1) κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος, 

(άρθρο 5), τρία (3) ανοικτά απορριμματοκιβώτια (containers) με σύστημα hooklift, (άρθρο 6), μία (1) 

ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική μηχανή (κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής τύπου (wood 

chipper), (άρθρο 7). 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχήν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ανωτέρω ικανότητες. 

Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων με αναλυτική αναφορά: των παραδοτέων (είδος και ποσότητες), της 

οικονομικής τους αξίας, του χρόνου παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και του ποσοστού 

συμμετοχής του υποψήφιου, συνοδευόμενος από: 

α)Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την αρμόδια 

αρχή. 

β) Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε βεβαίωση του αποδέκτη 

της προμήθειας. 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 

της παρούσης.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από το ένα μέλος της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικά τα 

οποία συμμορφώνονται με: 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο, 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, 
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αντίγραφα των οποίων οποίων  θα κατατεθούν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» ως στοιχεία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του 

άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που 

προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη 

σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται 

στην περ. στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ ή με την επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 80, περί 

αποδεικτικών μέσων και 81, περί επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), αν οι φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73, περί λόγων αποκλεισμού και 74, περί αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του 

άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον 

οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με 

την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, περί 

οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν 
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πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο 

πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Υπεργολαβία   

Κατά την υποβολή της προσφοράς,  ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της 

σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %) που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας 

καθώς και τα στοιχεία του/των υπεργολάβου/ων.  

Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους οποιοδήποτε ποσοστό της 

σύμβασης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα Ε.Ε.Ε.Σ. του/των υπεργολάβου/ων, προκειμένου 

η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη λόγων αποκλεισμού, των αποδεικτικών μέσων και μη 

αθέτησης των υποχρεώσεων και για τον/τους υπεργολάβο/ους.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η Αναθέτουσα απαιτεί την 

αντικατάστασή του. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.  

ΔΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα. 

 

ΆΡΘΡΟ 10ο Εγγυήσεις- Εξουσιοδοτική διάταξη  

Α. Εγγυητική συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων άρθρου/άρθρων, σύμφωνα με το 

ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ/ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ (ΠΟΣΟΣΤΟ 
2%) 

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος υδραυλικός 
περιστροφικός εκσκαφέας/ 
φορτωτής,(MaterialHandler), ισχύος περίπου 80 KW, 
με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο 
εκσκαφής, γεωργική αρπάγη και λεπίδα 
γεωπροώθησης. CPV: 34144710-8 

255.000,00 5.100,00 

2 
Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής (Shredder), 
ισχύος άνω των 230 ΚW, για κλαδιά πυκνότητας έως 
και 1200 kg/m3. CPV: 16600000-1 

400.000,00 8.000,00 

3 Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 39563000-6 6.000,00 120,00 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής ισχύος περίπου 
120 KW, με κάδο φόρτωσης (κουβά) και γεωργική 
αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>). 

CPV: 34144710-8 

150.000,00 3.000,00 

5 

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 
κλασμάτων θρύμματος  ισχύος ≥35 KW και 
απόδοσης ≥70 m3/h. 

CPV: 16600000-1 

150.000,00 3.000,00 

6 
Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (containers) με 
σύστημα hooklift άνω των 33m3 έως 35m3.  CPV: 
44613700-7 

36.000,00 720,00 

7 
Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής 
τύπου (wood chipper). CPV: 16500000-0 

40.000,00 800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ (συμμετοχή στα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7) 1.037.000,00 20.740,00 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 4%της  εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του άρθρου/άρθρων της σύμβασης,  χωρίς το 

ΦΠΑ και η οποία θα έχει χρόνο ισχύος 2 μήνες μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγυητική αυτή θα 

επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  του εξοπλισμού και ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Γ. Εγγυητική καλής λειτουργίας 

Πέραν των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για την  - 

τουλάχιστον δύο (2) ετών – καλή λειτουργία του εξοπλισμού, θα καταθέσει, ταυτόχρονα με την παράδοση του 

εξοπλισμού, εγγυητική καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται για το άρθρο 1,  στο ποσό των 

5.100,00€ ,για το άρθρο 2, στο ποσό των  8.000,00 €, για το άρθρο 3, στο ποσό των 120,00 €, για το άρθρο 4, στο 

ποσό των  3.000,00 €,  για το άρθρο 5, στο ποσό των  3.000,00 €,  για το άρθρο 6, στο ποσό των 720,00 €, για το 

άρθρο 7, στο ποσό των  800,00 €. Για προσφορά σε όλα τα άρθρα, (1,2,3,4,5,6,7), το συνολικό ποσό καθορίζεται 

στα 20.740,00 €. 

Οι εγγυητικές  καταπίπτουν στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών θα είναι μικρότερος ή ίσος με τον οριζόμενο στις 

τεχνικές προδιαγραφές εκάστου είδους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 και όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4782/21από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

221 παρ. 11β του Ν.4412/16 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/21, ταυτόχρονα με την 

προσκόμιση των ειδών. 
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Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου 

εγγυημένης λειτουργίας  ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου 

έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τους οικονομικούς φορείς χρόνο 

παράδοσης και αντίστοιχα το χρόνο της εγγύησης λειτουργίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 12ο Τόπος παράδοσης-Υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου 

Τα είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό μέσα στο χρόνο που δηλώθηκε στη προσφορά του. 

Οι πινακίδες, η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες)  θα βαρύνει τον Προμηθευτή, θα παραδοθούν σε 

διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την τελική παράδοση των οχημάτων. 

Επίσης οφείλει  να παραδίδει την άδεια κυκλοφορίας αυτών, τα έγγραφα εκτελωνισμού και γενικά κάθε έγγραφο 

που επιτρέπει την νόμιμη κυκλοφορία και εν γένει λειτουργία του εξοπλισμού για την χρήση για την οποία 

προορίζεται. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Εάν τα υπό προμήθεια είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο 

Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και του 

Ν.4782/21. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

1. Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του εδ. β) της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,της προμήθειας. Το 

όργανο αυτό:  

- εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους 

προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης,  

- συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,  

- παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων.  

- εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

3. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση : 

3.1  Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στη διαπίστωση της 

συμφωνίας με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των στοιχείων της προσφοράς του 

Προμηθευτή. Ο εξοπλισμός ελέγχεται οπτικά για την εσωτερική και εξωτερική κατάστασή του.  

4. Στην περίπτωση της παραλαβής με μακροσκοπικό έλεγχο, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 

διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει τον εξοπλισμό, 

β) να παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει τον εξοπλισμό. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τον εξοπλισμό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτός από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για 

το ζήτημα αν ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του εξοπλισμού δεν επηρεάζουν 

την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του εξοπλισμού, με ή χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 

υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του εξολπισμού επηρεάζουν την καταλληλότητά 

του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο εξοπλισμός  μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν ο εξοπλισμός απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους 

περαιτέρω ελέγχους. 

6. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις εξοπλισμού που απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέος  με έκπτωση 

επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή 

κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους 

και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 

παραγράφους 9 και 10. 
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Το αίτημα για επανεξέταση εξοπλισμού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα 

έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά 

ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή 

ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν 

από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με 

βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

8. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση εξοπλισμός 

σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε 

οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον 

προμηθευτή τα αναφερόμενα της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

9. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 

κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε 

εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του 

άρθρου 214 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση 

εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' 

έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για 

την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και 

αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο 

του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή 

διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο 

για γνωμάτευση. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το 

αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. 
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10. Ο  υπό προμήθεια εξοπλισμός μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή του από τον φορέα. 

11.    Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

του εξοπλισμού και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

12.   Μετά από κάθε προσκόμιση εξοπλισμού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, ο εξοπλισμός, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. Επίσης θα παραδώσει και την ως άνω Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του προσκομισθέντος 

εξοπλισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο Συμφωνία με Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και  prospectus των προσφερόμενων ειδών και των 

εξαρτημάτων τους.  

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς 

μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. 

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΆΡΘΡΟ 15οΤρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου 

ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/21. Εξάλλου για την πληρωμή του αναδόχου ο 

τελευταίος θα πρέπει να προσκομίζει εκ νέου πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/21 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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ΑΡΘΡΟ 16ο Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας  

1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στα 

άρθρα 11 και 12 της παρούσας.. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή 

μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, υπό τον όρο ότι η δυνατότητα παράτασης δεν θα 

συνεπάγεται υπέρβαση των ποσοτήτων της διακήρυξης, και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης.  

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος 

του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας. 

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση 

του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών 

μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

17.1 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, β) στην περίπτωση που 

δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα 

συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 

οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση 

της ανωτέρω όχλησης.  Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης 

ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. Επιπλέον, μπορεί 

να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των 

φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα 

αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την 

ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 





Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                   

   

164 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το διαφέρον 

υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από 

την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της 

απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων 

Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

17.2 Κυρώσεις 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον 

υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη 

ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με 

παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Ο Συντάξας               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Νικόλαος Κάγκας                   Κων/νος Γεωργίου                                   Νικόλαος Τσάφος 

Μηχ/γος Μηχ/κος MSc                    Μηχ/γος Μηχ/κος                                        Ηλεκ/γος Μηχ/κος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»    

CPV:16500000-0, 34144710-8, 16600000-1, 39563000-6, 34144710-8, 44613700-7 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡΘΡ
Ο 

Ε Ι Δ Ο Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ./M2) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος 

ελαστικοφόρος υδραυλικός 

περιστροφικός εκσκαφέας/ 

φορτωτής,(MaterialHandler), 

ισχύος περίπου 80 KW, με 

υδραυλική ανυψούμενη 

καμπίνα χειριστή, κάδο 

εκσκαφής, γεωργική αρπάγη 

και λεπίδα γωπροώθησης 

CPV: 34144710-8 

1 
255.000,00 

 

255.000,00 

 

2 

Θρυμματιστής βραδείας 

περιστροφής (Shredder), 

ισχύος άνω των 230 ΚW, για 

κλαδιά πυκνότητας έως και 

1200 kg/m3.CPV: 16600000-1 

1 
400.000,00 

 
400.000,00 

3 
Γεωύφασμα τύπου (fleece) 

CPV: 39563000-6 
3.000 2,00 6.000,00 

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός 

φορτωτής περίπου 120 KW, με 

κάδο φόρτωσης (κουβά) και 

1 
150.000,00 

 

150.000,00 
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γεωργική αρπάγη (τύπου 

<<πιρούνας>>). 

CPV: 34144710-8 

5 

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού 

τουλάχιστον 2 κλασμάτων 

θρύμματος  ισχύος ≥35 KW 

και απόδοσης ≥70 m3/h. 

CPV: 16600000-1 

1 150.000,00 
150.000,00 

 

6 

Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο 

(containers) με σύστημα 

hooklift άνω των 33m3 έως 

35m3.  CPV: 44613700-7 

3 
12.000,00 

 
36.000,00 

7 

Ελκούμενη 
κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) 
ταχείας περιστροφής τύπου 
(wood chipper). CPV: 
16500000-0 

1 
40.000,00 

 

40.000,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.037.000,00 

 Φ.Π.Α.  24% 248.880,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.285.880,00 

 

Ο Συντάξας               Ο Προϊστάμενος του Τμήματος          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Νικόλαος Κάγκας                   Κων/νος Γεωργίου                                   Νικόλαος Τσάφος 

Μηχ/γος Μηχ/κος MSc                    Μηχ/γος Μηχ/κος                                        Ηλεκ/γος Μηχ/κος  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                                      

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»    

CPV:16500000-0, 34144710-8, 16600000-1, 39563000-6, 34144710-8, 44613700-7 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ Ε Ι Δ Ο Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ./M2) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος 

ελαστικοφόρος υδραυλικός 

περιστροφικός εκσκαφέας/ 

φορτωτής,(MaterialHandler), 

ισχύος περίπου 80 KW, με 

υδραυλική ανυψούμενη 

καμπίνα χειριστή, κάδο 

εκσκαφής, γεωργική αρπάγη 

και λεπίδα γεωπροώθησης. 

CPV: 34144710-8 

1   

2 

Θρυμματιστής βραδείας 

περιστροφής (Shredder), 

ισχύος άνω των 230 ΚW, για 

κλαδιά πυκνότητας έως και 

1200 kg/m3.CPV:16600000-1 

1   

3 
Γεωύφασμα τύπου (fleece) 

CPV: 39563000-6 
3.000   

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός 

φορτωτής ισχύος περίπου 120 

KW, με κάδο φόρτωσης 

(κουβά) και γεωργική αρπάγη 

1   
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(τύπου <<πιρούνας>>). 

CPV: 34144710-8 

5 

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού 

τουλάχιστον 2 κλασμάτων 

θρύμματος  ισχύος ≥35 KW 

και απόδοσης ≥70 m3/h. 

CPV: 16600000-1 

1   

6 

Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο 

(containers) με σύστημα 

hooklift άνω των 33m3 έως 

35m3.  CPV: 44613700-7 

3   

7 

Ελκούμενη 
κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) 
ταχείας περιστροφής τύπου 
(wood chipper). CPV: 
16500000-0 

1   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α.  24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Αθήνα:.../.../ 20 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας:  .................................................................................................................  
Κατάστημα:  ......................................................................................................  
Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης…………………………………. 
 
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………………………………………... 
ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………………………………………………………….72 
υπέρ του  

i. (Φυσικό πρόσωπο)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Δ/νση………………….ή 
ii. (Νομικό πρόσωπο)…………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Δ/νση………………….ή 

iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)  (πλήρη επωνυμία) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Δ/νση ……………………… 
Β)   (πλήρη επωνυμία) ……………, Α.Φ.Μ. ………………., Δ/νση ………………………… 
Γ)   (πλήρη επωνυμία …………….., Α.Φ.Μ. ………………., Δ/νση ………………………… 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του στο διενεργούμενο Διαγωνισμό του Δήμου Αθηναίων 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. ………. Διακήρυξή σας, (ΑΔΑΜ:………………………..), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
την …./…./202…. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συμμετοχή στον 
παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την…………,73 ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή 
μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.6. της 
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της74.  
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
                                                             

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
     
     
 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστημα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..  
 Ημερομηνία έκδοσης ……………………………………  

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....................................................................  
ΕΥΡΩ ..................................................................................................................................... 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………….……………………………………………………75 

                                                           
72 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την κάθε ομάδα, 
χωρίς τον Φ.Π.Α. 
73 Αναγράφεται ο χρόνος λήξης της ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης. 
74 Άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

  υπέρ του  
i.    (Φυσικό πρόσωπο)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Δ/νση………………….ή 

ii. (Νομικό πρόσωπο)………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Δ/νση………………….ή 
iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)  (πλήρη επωνυμία) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Δ/νση ………………………… 
Β)   (πλήρη επωνυμία) ……………, Α.Φ.Μ. …………………., Δ/νση ………………………… 
Γ)   (πλήρη επωνυμία …………….., Α.Φ.Μ. …………………., Δ/νση ………………………… 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της 
Σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ:………….), και την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σας (ΑΔΑΜ:………………………..) 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι και την…………………. (ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής), ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 
                                                    (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ............................................................................ 

Κατάστημα: ………………………………………….. 

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

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, ποσού 
Ευρώ……………..…(και ολογράφως), ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό το οποίο ορίσθηκε σύμφωνα 

                                                                                                                                                                                                   
75 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ {Σε 
περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας}: της Εταιρείας (την πλήρη επωνυμία) 
………………………………………………… με Α.Φ.Μ. ………………………, και διεύθυνση οδός 
………………. Αριθμός …..… ΤΚ , {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}: των Εταιρειών 
α)…….………………….............οδός...................................αριθμός................ΤΚ…… 
β)……….……………………….οδός..................................αριθμός.................ΤΚ…… 
γ)………………………………..οδός..................................αριθμός.................ΤΚ…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
για την καλή λειτουργία των ειδών που σας παραδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους του με αρ. ………….. 
(ΑΔΑΜ:……..) Συμφωνητικού ν …. (αύξων αριθμός)  υπεγράφη μαζί σας με αντικείμενο 
…………………………, συμβατικής αξίας €   
χωρίς ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την υπ’αρ………….. (ΑΔΑ:……, ΑΔΑΜ   ) Απόφαση Κατακύρωσης 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου και την υπ’αρ.………/20…. Πρόσκλησή σας ………..  και  
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς  την  …/…/20…,  στο  πλαίσιο  της  
υπ’αρ……………… (ΑΔΑΜ: )  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την  
(ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 
 
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η 

σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 
και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 
εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 
με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 
περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.                     

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ         

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.:  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ               
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ                        
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ      

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

#... . . . . . . . . . . . . . .€# 
 

Στην Αθήνα σήμερα την...................................... οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ως Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην οδό Λιοσίων αρ. 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα με 
Α.Φ.Μ. 090025537 - Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 
1007.E84501.0001, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και τούτου απουσιάζοντος ή κωλυομένου από τον νόμιμο αναπληρωτή του, και 
αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία …………………………. και δ.τ. …………………. που 
εδρεύει  ……………….. αρ. ………., Τ.Κ. ………., με Α.Φ.Μ. ………………… – ΔΟΥ 
…………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπο ………………….. του 
……………………, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ………………………. Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η., που θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ,  

Έχοντας υπόψη: 
1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε 

η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας, 
2. την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον 
Ανάδοχο,  

3. τη με αρ. πρωτ. Δ.Α. ΕΣΠΑ ……………………….. έγκριση σχεδίου σύμβασης της 
Διαχειριστικής Αρχής, για το Υποέργο 4, 

4. την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια 
της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, 

5. την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)  

6. «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005», 

7. την αριθμ. πρωτ. …………… πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για 
την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…..., 

8. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 
του Ν.4412/2016: 
-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της 
-η με …………. συστημική προσφορά του Αναδόχου 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 
Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» , για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της  Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής 

και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881.  
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Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV:16500000-0(Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν 
συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς), 34144710-8(Τροχοφόροι 
φορτωτές), 16600000-1(Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα), 39563000-6 (Υφασμάτινα 
παρεμβύσματα, νήματα, υφάσματα και είδη για τεχνική χρήση),34144710-8(Τροχοφόροι φορτωτές), 
44613700-7 (Απορριμματοφόροι κάδοι). 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα: 

  

ΑΡΘΡΟ Ε Ι Δ Ο Σ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ./M2) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 

Αυτοκινούμενος 

ελαστικοφόρος υδραυλικός 

περιστροφικός εκσκαφέας/ 

φορτωτής,(MaterialHandler), 

ισχύος περίπου 80 KW, με 

υδραυλική ανυψούμενη 

καμπίνα χειριστή, κάδο 

εκσκαφής, γεωργική αρπάγη 

και λεπίδα γεωπροώθησης. 

CPV: 34144710-8 

1   

2 

Θρυμματιστής βραδείας 

περιστροφής (Shredder), 

ισχύος άνω των 230 ΚW, για 

κλαδιά πυκνότητας έως και 

1200 kg/m3.CPV:16600000-1 

1   

3 
Γεωύφασμα τύπου (fleece) 

CPV: 39563000-6 
3.000   

4 

Ελαστικοφόρος αρθρωτός 

φορτωτής ισχύος περίπου 120 

KW, με κάδο φόρτωσης 

(κουβά) και γεωργική αρπάγη 

(τύπου <<πιρούνας>>). 

1   
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CPV: 34144710-8 

5 

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού 

τουλάχιστον 2 κλασμάτων 

θρύμματος  ισχύος ≥35 KW 

και απόδοσης ≥70 m3/h. 

CPV: 16600000-1 

1   

6 

Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο 

(containers) με σύστημα 

hooklift άνω των 33m3 έως 

35m3.  CPV: 44613700-7 

3   

7 

Ελκούμενη 
κλαδοθρυμματιστική 
μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) 
ταχείας περιστροφής τύπου 
(wood chipper). CPV: 
16500000-0 

1   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α.  24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

    
 

Η συνολική συμβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των ……………… ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  
(…………. ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 24%). 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΚΩΔ. 
ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2020ΣΕ27510102). 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5053881, με 
βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9228/26-10-2020. 

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7341.052, «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής 
και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων με κωδικό ΟΠΣ 5053881», Φ62 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ-ΕΣΠΑ», με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.  

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ/ΠΕΚΑ ΠΟΛΠΡΟ ή τεκμηριωμένη θετική γνώμη για τη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της Πράξης. 
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ταμείο Συνοχής) και εθνικούς πόρους μέσω 
του Π.Δ.Ε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  και  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Δήμο την υπ’ αριθ. 
………………. εγγυητική επιστολή εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ 
χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης …………………………., για το ποσό των 
…………………………………. (…………………€), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4% επί της αξίας της παρούσας σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγκυρότητα της ως άνω εγγυητικής επιστολής έχει διαπιστωθεί με την από ……………. επιστολή 
του φορέα έκδοσής της. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον 
με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Εφόσον τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Πέραν των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας για 

την  - τουλάχιστον δύο (2) ετών – καλή λειτουργία του εξοπλισμού, θα καταθέσει, ταυτόχρονα με 

την παράδοση του εξοπλισμού, εγγυητική καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται για το 

άρθρο 1,  στο ποσό των 5.100,00€ ,για το άρθρο 2, στο ποσό των  8.000,00 €, για το άρθρο 3, στο 





Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                   

   

179 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

ποσό των 120,00 €, για το άρθρο 4, στο ποσό των  3.000,00 €,  για το άρθρο 5, στο ποσό των  

3.000,00 €,  για το άρθρο 6, στο ποσό των 720,00 €, για το άρθρο 7, στο ποσό των  800,00 €. Για 

προσφορά σε όλα τα άρθρα, (1,2,3,4,5,6,7), το συνολικό ποσό καθορίζεται στα 20.740,00 €. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών, σύμφωνα με 
το άρθρο 215 του ν. 4412/2016, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη παρούσα Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 
Κατατίθεται ταυτόχρονα με την συνολική και τμηματική παράδοση της ποσότητας του αντικειμένου 
της σύμβασης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου.  
Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Συμβατικό πλαίσιο/Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί 
άγνοιά τους, οι όροι της Διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής, συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, καθώς και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
το πεδίο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Διάρκεια σύμβασης - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 
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Ο συνολικός χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών θα είναι μικρότερος ή ίσος με τον 

οριζόμενο στις τεχνικές προδιαγραφές εκάστου είδους από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού και ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου 

χρόνου εγγυημένης λειτουργίας  ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο 

από τους οικονομικούς φορείς χρόνο παράδοσης και αντίστοιχα το χρόνο της εγγύησης λειτουργίας. 

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 της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας , όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα 
υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης) . Η σύμβαση 
συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 
Όροι εκτέλεσης σύμβασης 

6.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

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

6.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  
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α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με 
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης76.  
 
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για 
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 
συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 
υπεργολάβων του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
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 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

                                                           
76   Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση 
ακεραιότητας της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο 
σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

8.1 Αμοιβή 
Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …..…. €, πλέον ΦΠΑ…..% 
 
8.2 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο:  
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου ή 
άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που 
συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 περί 
παραλαβής υλικών. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου 
ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με 
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τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν. 4412/2016, αξίας άνω 
των χιλίων (1.000€) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της 
ΕΑΔΗΣΥ (παρ. 3 άρθρο 7 Ν.4912/2022). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016. 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 
τεύχος Β΄)). 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Χρόνος και Τόπος παράδοσης ειδών  

Τα είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με ευθύνη και δαπάνη του 
προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό μέσα στο χρόνο που δηλώθηκε στη 
προσφορά του. 

Οι πινακίδες, η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες)  θα βαρύνει τον Προμηθευτή, θα 
παραδοθούν σε διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την τελική παράδοση των 
οχημάτων. 

Επίσης οφείλει  να παραδίδει την άδεια κυκλοφορίας αυτών, τα έγγραφα εκτελωνισμού και γενικά 
κάθε έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη κυκλοφορία και εν γένει λειτουργία του εξοπλισμού για την 
χρήση για την οποία προορίζεται. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Εάν τα υπό προμήθεια είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή 
κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/21. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το 
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, υπό τον όρο ότι η δυνατότητα παράτασης δεν θα συνεπάγεται υπέρβαση των ποσοτήτων 
της διακήρυξης, και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης (Ελ.Συν.Στ΄Κλιμ. Πράξεις 
111/2016, 83/2017, 109/2017). 

6.1.3 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4.6.2 της παρούσας, περί κυρώσεων 
για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 
 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης  των ειδών μπορεί να μετατίθεται.  
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας ή άλλου ιδιαιτέρως σοβαρού 
λόγου, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των ειδών και την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Έπειτα από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεσης της οποίας προσκομίστηκε. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Παραλαβή συμβατικών ειδών 
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H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1677 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  Κατά τη 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. 

Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους 
παρακάτω τρόπους:  
α) με μακροσκοπική εξέταση και β) με πρακτική δοκιμασία 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Αν διενεργείται μόνο μακροσκοπική εξέταση από την ίδια την επιτροπή παραλαβής, ο 
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του 
μηχανήματος.  
 
Στην περίπτωση της παραλαβής με μακροσκοπικό έλεγχο, συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου. Μετά 
την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το όχημα, 
β) να παραλάβει το όχημα με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το όχημα. 
 
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το όχημα με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 
τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα 
τη γνώμη της για το ζήτημα αν το όχημα είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι 
οι παρεκκλίσεις του οχήματος δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του οχήματος, με ή χωρίς έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του οχήματος επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το όχημα μπορεί να 
απορριφθεί. 
Εάν το όχημα απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν 
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
                                                           
77 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα 
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Απόρριψη συμβατικών ειδών - Αντικατάσταση 

11.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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11.2 Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Υπεργολαβία 
[Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] 

12.1 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων 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 Αναδόχου.  

 12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών που αφορούν στους υπεργολάβους, 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 σχετική έγγραφη δέσμευση για 
τον σκοπό αυτό. 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 του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

12.3 Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και 
δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση 
περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου. 
 
12.4 Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την 
Αναθέτουσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 
που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
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προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που έχει λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης. Αν ο 
οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.  

Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, 
αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η 
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προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 
μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον 
εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο78 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Ανωτέρα βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 
προμήθειας. 

                                                           
78 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα 
αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν 
αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 9 (Χρόνος παράδοσης των ειδών), 11 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
Αντικατάσταση) και 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο 
τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή 
να οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 17 του 
παρόντος, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης 
είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της 
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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ΑΡΘΡΟ 18 
Λοιποί όροι 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση 
της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

 
Το κείμενο του παρόντος συμφωνητικού, αφού συμπληρώθηκε στα κενά του, αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη που υπέγραψαν νόμιμα πέντε (5) όμοια πρωτότυπα 
αυτής, τέσσερα (4) από τα οποία κρατήθηκαν από τον Δήμο και το πέμπτο πρωτότυπο του παρόντος 
παραδόθηκε στον Ανάδοχο. 

 

    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

Αθανάσιος Καρακατσάνης             Καλλιόπη Πάλλη Δημήτριος Π. Αυγερινός 

 

~  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  ~ 

 

         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
       

 
 
                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ79 

                                                           
79 Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους 
υπεργολάβους που χρησιμοποιεί (παρ. 2.2.8.2. της διακήρυξης) 
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Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
παρούσας σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 
αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δε διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση 
και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής 
μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις 
οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

3) δε διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που 
αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή 
μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή 
συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε 
τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δε θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-
ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει 
ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως 
ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από 
αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής 
συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται 
με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους 
ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της 
σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί 





Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                   

   

193 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών 
οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου 
βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης 
συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  
Ο υπεργολάβος/οι υπεργολάβοι …………….. έλαβα/λάβαμε γνώση της παρούσας ρήτρας 
ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνονται σε αυτή.  
 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με 
την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει 
...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως 
εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .........................................  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ/ ΦΟΡΤΩΤΗ,(MATERIALHANDLER) ΙΣΧΥΟΣ  ΠΕΡΙΠΟΥ 80 
KW, ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΚΑΔΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΓΕΩΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

2 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 

ΝΑΙ 
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στην μελέτη 

3 Ειδικά Χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

4 Κινητήρας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

5 Υδραυλικό σύστημα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

6 Μετάδοση κίνησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

7 Σύστημα πέδησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

8 Άξονες 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

9  

Βάρος-Πλαίσιο-Καμπίνα 
χειριστή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

10 Μπούμα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

11 Αρπάγη ειδικού τύπου 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

 Λεπίδα γεωπροώθησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται 

στην μελέτη 
ΝΑΙ 

  

12 Βαφή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 

ΝΑΙ   
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στην μελέτη 

13  

Λειτουργικότητα-
Αποδοτικότητα-Ασφάλεια 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

14 Ποιότητα-
Καταλληλότητα-Τεχ. 

Υποστήριξη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

15 Εκπαίδευση προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

16 Χρόνος παράδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

17 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Τεχ. Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER), 
ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 230 ΚW, ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1200 KG/M3. 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

2 

Γενικά Τεχ. 
Χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 
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3 

Πλαίσιο 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

4 

Κινητήρας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

5 

Λειτουργικά 
χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

6 

Σύστημα κοπής 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

7 

Σύστημα επιλογής 
μεγέθους θρύμματος 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

8 

Αυτόματο σύστημα 
προστασίας επίβλεψης στη 

λειτουργία 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

9 

 

Σύστημα καταστολής 
σκόνης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

10 

Σύστημα εξαγωγής, 
απόρριψης υλικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

11 

Χειρισμός και έλεγχος 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

12 
Μικρομετακινήσεις 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 

ΝΑΙ 
  





Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

                                                                                   

   

197 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

στην μελέτη 

13 

 

Λοιπός εξοπλισμός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

14 

Λοιπές απαιτήσεις 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

15 

Επίδειξη λειτουργίας 
ενώπιον της επιτροπής 

διαγωνισμού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

16 

Διαδικασία 
δειγματοληψίας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

17 

Παράδοση με 
παρελκόμενα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

18 

Ποιότητα- 
Καταλληλότητα-Τεχ. 

Υποστήριξη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

19 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

20 

Χρόνος παράδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

21 

Συμπληρωματικά στοιχεία 
Τεχ. Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 
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Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ FLEECE 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

2 Γενικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

4 Χρόνος παράδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

 

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120 
KW, ΜΕ ΚΑΔΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΚΟΥΒΑ) ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ (ΤΥΠΟΥ <<ΠΙΡΟΥΝΑΣ>>). 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

2 Γενικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 
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3 Πλαίσιο-Μέγεθος 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

4 Κινητήρας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

5 Υδραυλικό σύστημα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

6 Σύστημα μετάδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

7 Σύστημα διεύθυνσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

8 Σύστημα πέδησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

9 Ελαστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

10 Κάδος-Σύστημα φόρτωσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

11 Γεωργική αρπάγη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

12 Καμπίνα χειριστή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

13 Ποιότητα-
Καταλληλότητα-Τεχ. 

Υποστήριξη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 
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14 Εκπαίδευση προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

15 Χρόνος παράδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

16 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Τεχ. Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 
ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ≥35 KW ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ≥70 M3/H 

 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

2 Γενικά Τεχ. 
Χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

3 Κινητήρας-Δυναμικότητα 
κοσκινίσματος 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

4 Σύστημα διαχωρισμού-
Κυλινδρικό τύμπανο 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

5 Σύστημα τροφοδοσίας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 

ΝΑΙ 
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στην μελέτη 

6 Σύστημα εξαγωγής 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

7 Σύστημα τηλεχειρισμού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

8 Ηλεκτρικό σύστημα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

9  

Πλαίσιο μεταφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

10 Ράβδος έλξης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

11 Σύστημα πέδησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

12 Μηχανισμοί-Συστήματα-
Εξαρτήματα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

13  

Λειτουργικότητα-
Αποδοτικότητα-Ασφάλεια 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

14 Ποιότητα-
Καταλληλότητα-Τεχ. 

Υποστήριξη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

15 Εκπαίδευση προσωπικού ΝΑΙ   
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Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

16 Χρόνος παράδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

17 Συμπληρωματικά στοιχεαί 
Τεχ. Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ(CONTAINERS) ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ HOOK-LIFT ΑΝΩ ΤΩΝ 33M3 ΕΩΣ 35M3  

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

2 Τεχ. Χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

3 Χρωματισμός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

4 Ποιότητα-
Καταλληλότητα-

Αξιοπιστία 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

5 Τεχ. Υποστήριξη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

6 Εκπαίδευση προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 

ΝΑΙ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

στην μελέτη 

7 Χρόνος παράδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

8 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Τεχ. Προσφοράς  

αναλυτικά ορίζονται στην 
μελέτη 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΕΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
(ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ) ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ (WOOD CHIPPER) 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

2 Γενικά Τεχ. 
Χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

3 Σύστημα τροφοδοσίας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

4 Μονάδα τεμαχισμού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

5 Κινητήρας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

6 Σύστημα μεταφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

7 Σύστημα εκτόξευσης 
θρύμματος 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

8 Λειτουργικότητα –
Αποδοτικότητα-Ασφάλεια 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

9 Τεχ. Υποστήριξη και 
Κάλυψη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

10 Εκπαίδευση προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

11 Χρόνος παράδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

12 Συμπληρωματικά στοιχεία 
Τεχ. Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην μελέτη 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές. 
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