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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2   
Τηλ.: 2813409185 
Fax:  2810-229207 
E-mail : prom@heraklion.gr 

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 
 
83493/14-07-2017 
 

 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3  ». 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :     165.000,00 €  
Φ.Π.Α.                 :             31.935,48 € 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ       :      133.064,52 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :    165.000,00 €  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 165.000,00 € η προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2Μ3 » με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει κριτηρίων όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.3 η οποία θα 
δοθεί ως εξής: 

α) Με τιμή μονάδας ανά είδος. 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 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 συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 
είκοσι δύο ημέρων  (22) ημερών, από την ημερομηνία  ανάρτησης της προκήρυξης στο 
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  
        Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http:// www.heraklion.gr. 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 18/08/2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 24/08/ 2017 και ώρα 
10:00 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 
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διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη 
αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των 
προθεσμιών που καθορίζονται παρακάτω (Άρθρο 2.1.3 της παρούσης) και θα απευθύνονται 
στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με 
τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, 
σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
Διακήρυξης. 
 
1.: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
1.1.  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1 
Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο (+30)2813409185-186-189-403 
Φαξ (+30) 2810229207 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Τζανιδάκης Βασ.  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.heraklion.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος Ηρακλείου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην 
διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με το Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30)2813409185-186-189-403, e-mail: prom@heraklion.gr. 
 

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια :« Σάρωθρο 2m3». 
 
 
 ως εξής: 
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Περιγραφή Προϋπολογισμός Φ.Π.Α 
Σύνολο 
Δαπάνης 
Ομάδας 

Σάρωθρο 2m3 
133.064,52 €  31.935,48 € 165.000,00€ 

 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη 
ποσού των  165.000,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . 
Η προμήθεια θα βαρύνει τον  παρακάτω κωδικό από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Ηρακλείου έτους 2017 : 
Κ.Α.20-7131.027 με ποσό 165.000,00 €. 
 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει κριτηρίων. 
Η  προμήθεια ειδών  αυτών  περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο.  
 
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
Α. 
• Tου ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 
• Tου ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
• Tου ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

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

• Του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 

• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 
• Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων». 

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

• Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”. 

• Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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• Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

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

• Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ». 

• Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

• Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

• τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την 
υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-
2014). 

• Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις». 
• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

• Την με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

• Του Ν. 4441/2016 (Α' 227) “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”, με το άρθρο 22 του 
οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (Α' 
147 καθώς και 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. 

Β. 
• Την υπ΄ αριθ. 444/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 

προμήθεια. 
• Την υπ΄ αριθ. 202/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη  του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α’ 147) 

• Την συνολική Μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2Μ3» (Τεχνικές προδιαγραφές, Συγγραφή  Υποχρεώσεων, Ενδεικτικός   
Προϋπολογισμός) του Δήμου Ηρακλείου. 

• Την αρ.πρ. 31727/23-03-16 Απόφαση περί ορισμού των Αντιδημάρχων και την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων σ' αυτούς και η με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση 
Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων 
Διακηρύξεων κ.ά. 

• Την  απόφαση με αρ.543/2017 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν 
οι νέοι όροι του διαγωνισμού, η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και η διάθεση 
των σχετικών πιστώσεων για την προμήθεια. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού.  
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ορίζεται η 18/08/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 24/08/2017, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 
 
1.6 Δημοσιότητα. 
 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται:  

• Στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
o Στις οικονομικές εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ» 

και «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 
o Στις ημερήσιες εφημερίδες «ΠΑΤΡΙΣ» και «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ»  
o Στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» 

 
• Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
•  Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια 

Η Διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Αρχική► 
Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες .Επίσης αντίγραφο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου. 
 
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
2 .ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
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2.1 Γενικές Πληροφορίες. 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης. 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψη είναι τα ακόλουθα: 

• Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ……………………………. )  
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
• Το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
• 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 του ως άνω 
συστήματος. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για εκπαίδευση μέσω του πεδίου 
«επικοινωνία» του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρώνοντας 
την επισυναπτόμενη στο διαγωνισμό σχετική φόρμα εκπαίδευσης και επισυνάπτοντας την στο 
αίτημά τους στο σύστημα.  Οι εκπαιδεύσεις προγραμματίζονται από τη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου (ΓΓΕ) και γίνονται ανά διαγωνισμό στην Αθήνα σε ημέρα-ώρα-τρόπο που ορίζεται 
από τη ΓΓΕ ή μέσω skype για τις εταιρείες εκτός Αθηνών. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα για 
εκπαίδευση τα διαχειρίζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Η ΓΓΕ επικοινωνεί μόνο με τις Αναθέτουσες 
Αρχές και όχι με τους οικονομικούς φορείς. 
 
2.1.4 Γλώσσα. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα Ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
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μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

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

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

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

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής. 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) Κράτος-μέλος της Ένωσης. 
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β) Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν. 
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής.  
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
εξακοσίων εξήντα ενός & είκοσι εννέα λεπτών 2.661,29 €. Για τους προμηθευτές που 
ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μέρος (ένα από τα δύο είδη ) της προμήθειας, το 
ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την 
υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο του είδους για το οποίο 
ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά  ως παρακάτω : 

• Σάρωθρα οδικού καθαρισμού  CPV: 34921100-0 εγγυητική επιστολή 2.661,29 € 
ευρώ .  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 
 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείς προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών.   
 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.   

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται 
για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
2.2.3.1.Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους  :  
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
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πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).  
β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους .  
 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
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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. 
(β) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 
(δ) Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.  
(ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα. 
(στ) Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις. 
(ζ) Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας.  
(η) Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  
(θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας.  
 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
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διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις.  
 
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.  

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

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.5 του 
ν. 4412/2016 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ),το 
οποίο επισυνάπτεται και  οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986.  
 
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα ( Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ).  
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 . 
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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 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)Οι 
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 
να ισχύουν . 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά : 
α. Τα φυσικά πρόσωπα  2.) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε). Οι διαχειριστές τους. 3.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας : δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτου σα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου . 

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

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

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
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η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση και 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητα όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει 
ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.5. 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. 
 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης.   
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει κριτηρίων όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και παρακάτω :  

 
. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ  ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ      
100 ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΠΛΑΙΣΙΟ: 2.1 ,2.2, 2.3 Συμφωνία με γενικά 
χαρακτηριστικά- στιβαρότητα πλαισίου - φήμη 
κατασκευαστή - ευελιξία - διαστάσεις (μεταξόνιο, 
πλάτος, μήκος), σύστημα Δ/νσης.        6% 

6 

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3,9. 
3.10, 3.11   
Ιπποδύναμη (PS, ΗΡ/τόνο μικτού φορτίου) - ροπή 
κινητήρα (εύρος, χαμηλότερες δυνατές στροφές) - Μέση 
κατανάλωση καυσίμου - αντιρρυπαντική τεχνολογία.   
6%  

6 

   ΠΕΔΗΣΗΣ: 5.1,5.2. 
Σύστημα πέδησης.        4% 

4 

   ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: 7, από 7.1 έως 7.16.  
Ανέσεις καμπίνας οδήγησης, ράδιο CD, κάθισμα µε 
ανάρτηση - ζώνες ασφαλείας, θυρίδες - παράθυρα 
επόπτευσης - δυνατότητες ελέγχου & χειρισμού. 2% 

2 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4.1       
      2% 

2 

    ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ: 6.1, 6.2.     2% 2 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: 8.1     2% 2 

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  9.1.1  
Υλικά - τρόπος κατασκευής - Γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά δεξαμενής απορριμμάτων – εργονομία.     
4% 

4 

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.1.2 έως 9.1.8 
Θέση και διάταξη ψηκτρών - λειτουργία - πλάτος 
σάρωσης - στροφές λειτουργίας - τρόπος λειτουργίας - 
ανεξάρτητη άνοδος από τη καμπίνα του χειριστή.     5% 

5 

     ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.2.1 έως 9.2.            
Δεξαμενή(ες) νερού - Διάταξη καταιονισμού ύδατος 
(παροχή νερού - αριθμός ακροφυσίων - ασφαλιστική 
διάταξη αντλίας) .   5% 

5 

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.3.1 έως 9.3.6   
 Αναρροφητικό σύστημα (ικανότητα αναρρόφησης – 
υπό πίεση στη κεφαλή αναρρόφησης - καμπυλότητα 
αγωγού - αντιοξειδωτικό υλικό κατασκευής στομίου 
αναρρόφησης και σωλήνα αναρρόφησης).   6% 

6 

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.4.1 έως 9.4.4 
Σύστημα πλύσης στέγνωσης δαπέδων.    6% 

6 

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.5.1 έως 9.5.3 
Σύστημα υψηλής πίεσης νερού.    6% 

6 

    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: 10.1, 10.2    

Αναλυτική περιγραφή.   6% 
6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 10.3     6% 6 
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    Χρόνος παράδοσης.     6% 6 

    Εκπαίδευση.                4%       4 

    Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών - 
Εγγύηση Αντισκωριακής προστασίας- Εγγύηση 
ποιότητας βαφής.     4% 

4 

   Οργάνωση προμηθευτή - Αμεσότητα επέμβασης - 
Εξουσιοδοτημένο συνεργείο - Μόνιμες εγκαταστάσεις.    
4% 

4 

   Επάρκεια ανταλλακτικών  -διατιθέμενο έμπειρο 
προσωπικό για τη συντήρηση από την εταιρία (κατάθεση 
λίστας προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας) .     
4% 

4 

   Προηγούμενη εμπειρία του προμηθευτή σε συντήρηση 
- επισκευή και εμπορία σαρώθρων.    5% 

5 

   Β.7 Πιστοποιητικό ποιότητας  σειράς ISO 9001, για 
προμηθευτή και κατασκευαστή.  5% 

5 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο U= σ1.Κ1+σ2.Κ2+..σν.Κν  
Όπιου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 
σ1+σ2…σν=1.  Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει 
συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό στο «U». Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις 
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών. 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται  στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής . 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών.  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/ 2016 , ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 
παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού 
με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf . 
 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον 
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από 
το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
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οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη 
μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας . 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν :  
α) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  που επισυνάπτεται 
όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 . 
β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί και περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 
  Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν_») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι Τεχνικές Προδιαγραφές δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Οι οικονομικοί φορείς 
αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν . 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Για την τελική τιμή μετά την παράδοση-παραλαβή του οχήματος ισχύουν τα 
αναφερόμενα σύμφωνα με το άρθρο 2.4.1 της παρούσας. 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της Διακήρυξης, υποβολής 
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δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, 
δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς 
(λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής 
ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 

Όλες οι τιμές των προσφορών θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαμβάνουν: 
• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.), οι οποίες 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 
• Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον 

προμηθευτή. 
Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για 
παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η Διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο 
επιδιώκει να λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν 
προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο 
Δήμος Ηρακλείου δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς 
είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή 
μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και 
υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται . 
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.  

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
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(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας. 
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης Διακήρυξης. 
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
δ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ε) Η οποία είναι υπό αίρεση. 
στ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της σύμβασης. 
 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.   
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 
όργανο του Δήμου Ηρακλείου (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμού), 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 
και ώρα.10:00. 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

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

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών( Εφεξής αποκαλούμενη 
«Επιτροπή» ) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη του οργάνου .  
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
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τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 
Τεχνικών Προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και 
β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία .Τα παραπάνω στάδια επικυρώνονται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποστέλλεται μέσο του συστήματος σε όλους τους 
συμμετέχοντες . Κατά της απόφασης αυτή χωρά προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή της προδικαστικής προσφυγής. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι 
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή 
μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή  προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 
των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 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 να εξηγήσουν την τιμή 
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές . Εάν η Επιτροπή αξιολόγησης θεωρήσει απαραίτητο  την 
επίδειξη λειτουργείας του προς προμήθεια  μηχανήματος  τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να το 
επιδείξει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου ή θα πρέπει να επιβαρυνθεί την μεταφορά 
της Επιτροπής σε χώρο  που θα είναι αυτό εφικτό είναι αυτό  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ . Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. 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 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Εκτός αυτών που υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με  το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  
είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4  της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 της παρούσας 
Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτώ.  
β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω Συμφωνητικό μέσα 
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στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της Διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του 
σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία 
για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών 
ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η 
τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 
του ν. 4412/2016. 
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 του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
4.1. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε 
αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
- Τις Τεχνικές Προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωμής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
Οι συμβάσεις υπογράφονται για το Δήμο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  
Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων 
οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
 
4.1.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής). 

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο 
σύνολό τους  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία.  

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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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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. 
 
4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωμής. 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Οχήματος. 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. 
 
5.1.2. Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη  
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις. 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) Το όχημα δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ,ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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5.2.2.  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 πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδομένων 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 Δημοτικού Συμβουλίου, 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 και των τόκων επί της προκαταβολής 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 και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.  
6.1  Χρόνος , Τόπος - Τρόπος παράδοσης υλικών. 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια σε ενενήντα (90) ημέρες από την 
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου.  

Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς της προμήθειας  στον τόπο παραλαβής, βαρύνει 
τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση του οχήματος, έναντι κάθε κινδύνου, 
μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή. 
 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του οχήματος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το όχημα, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
6.1.3. Ο ανάδοχος 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. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 
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οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών. 
6.2.1. H παραλαβή του οχήματος  γίνεται από  την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, 
που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.  Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραλειπτέα 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΄ έφεση 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. 
 
6.2.2. Η παραλαβή του οχήματος ν και η έκδοση του  σχετικού πρωτοκόλλου  παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του Δήμου 
Ηρακλείου. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο 
Ηρακλείου ,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 Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου, 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 προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  
6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση. 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
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όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
 
 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα 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 του οχήματος  που απορρίφθηκε  γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016». 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 
 

                                                                                                    Χάρης Μαμουλάκης 
 
 





 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
(Περίληψη Διακήρυξης)  

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202,  τηλ. 2813409000, fax 2813409090 
προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του άρθρου 27 του N.4412/16 για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια ενός Σαρώθρου 2μ3 » με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει κριτηρίων. Η προσφορά θα δοθεί σε ευρώ όπως περιγράφεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 133.064,52 € , ΦΠΑ : 31.935,48 €). Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 20-
7131.027  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017  του Δήμου Ηρακλείου. 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.  
Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 43926 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα προκήρυξη , στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν. 4412 /2016 .Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/08/2017 και ώρα 
15:00.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/08/2017 και 
ώρα 10:00 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.   
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το 
(δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των ( 2.661,29 €) .  
6. Η Διακήρυξη, τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη και η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρήθουν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου, στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► 
Διακηρύξεις – Δημοπρασίες. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση:  Ανδρόγεω 2 
Τ.Κ. 71202 
Πληροφορίες: Β. Τζανιδάκης, Αικ.Δαμιανάκη 
Τηλ: 2813409185-186-189-409 
Fax: 2813409090 
Email:  prom@heraklion.gr 

 
Ηράκλειο, 14/07/2017 
 
Αριθμ. Πρωτ. : 83493 





 

 

 
7. Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευτεί μία φορά στις οικονομικές εφημερίδες Δημοπρασιών & 
Πλειστηριασμών και Γενική Δημοπρασιών, στις ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη 
εβδομαδιαία Άποψη του Νότου,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .  
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/ τους ανάδοχο/αναδόχους της προμήθειας. 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                            Προμήθεια σαρώθρου 2m3.    

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

 

 

                

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της  Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). 

 Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους 

οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, 

πρόκειται να γίνει η προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικά ενός 

σαρώθρου 2m3. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας. 

 Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει 

την « προμήθεια ενός σαρώθρου 2m3.». 

ΑΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η 

ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

• Το Συμφωνητικό.  

• Η Διακήρυξη.  

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με 

βάση την μελέτη της Προμήθειας. 

Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας. 
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  Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 27, 86, 282, 54, 302, 72, 206, 

και 207.  

ΑΡΘΡΟ 50 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, την οποία θα 

προσκομίσει ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% 

της  συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρα 72και 302 του Ν. 

4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της 

σύμβασης.  

Οι  εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η 

Εγγύηση  καλής εκτέλεσης επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Αν το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 

τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για την 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 την αντιμετώπιση, κατά τα προβλέπομε να, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

δικαιούχο. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 

τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία 

που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  

αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου |) , δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) 
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ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες. 

 Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος, που θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 

Ηρακλείου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.  

1.Αν το όχημα φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 209/του Ν. 4412/2016 , επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδομένων 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. 

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

ΑΡΘΡΟ 70 

Έκπτωση του Αναδόχου. 

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδώσει το όχημα, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 80 

Πλημμελής κατασκευή. 

Α)Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει το όχημα με παρατηρήσεις, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά 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 προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση, ότι οι 
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παρεκκλίσεις όσο αφορά την κατασκευή του οχήματος δεν επηρεάζει την 

καταλληλόλητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινόμενου 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, επηρεάζει 

την ακαταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το όχημα μπορεί να απορριφθεί. 

Β)Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του άρθρου 221 

μπορεί  να παραπεμφθεί για επανεξέταση στην περίπτωση που απορριφθεί το όχημα, 

στο σύνολο του η μερικώς,   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 παραπάνω παραγράφους . 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού 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 αποφαινόμενου 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. 

Γ .Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Δ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για 

επανεξέταση υλικό 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 στην παραπάνω παράγραφο 5. 

Ε. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των  εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση του 

οχήματος. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή 

διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. 

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 αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
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γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του 

πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής. 

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. 

Στ. Το υπό προμήθεια όχημα μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση, μόνο 

μετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους 

φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός 

του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 100 

Τρόπος Πληρωμής. 

 Η πληρωμή της αξίας του οχήματος, θα γίνει μετά την διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής  παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού 

(τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 110 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση. 

 Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση, θα πρέπει να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας 

του οχήματος, για την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό, ή διαφορετικά για 

την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του οχήματος στις εγκαταστάσεις του 

εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 

 ΑΡΘΡΟ 120 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

1.Η παραλαβή του οχήματος γίνεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 11β του 

άρθρου 221. 

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής του οχήματος, διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η 

σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν, ή 

περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

 Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή . 

3.Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 

διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας.  Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 

διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) Να παραλάβει τα όχημα. 
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β) Να παραλάβει το όχημα, με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της σύμβασης. 

γ) Να απορρίψει το όχημα. 

Αν υπάρχει κόστος για την  διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον 

προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερόμενου οχήματος 

παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των 

ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 

Η παραλαβή του οχήματος και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

3.Αν η παραλαβή του οχήματος και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, δεν 

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα οχήματα, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα 

δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

οχήματος και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή του προμηθευτή. 

4.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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 σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, 

δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 72 και 302 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που 

έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 130 

Χρόνος εγγύησης. 

 Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής 

παραλαβής αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από δύο (2) έτη (αν δεν αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή 

τότε αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη). 

ΑΡΘΡΟ 140 

Πλημμελής κατασκευή. 
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 Εάν το προσφερόμενο όχημα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τα 

αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 150 

Ανταλλακτικά. 

 Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει, με υπεύθυνη δήλωση του 

προμηθευτή, τον χρόνο που δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών 

και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της συντήρησης. 

 ΑΡΘΡΟ 160 

Παράδοση. 

 Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί στο Αμαξοστάσιο του Δήμου  

Ηρακλείου άθικτο και χωρίς ζημιές. 

15/6/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Αλεξάκης Στυλιανός 

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με α΄β             

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ηράκλειο 10/5/2017 

 

 

 

 

 

Παντελής Κρουσταλάκης 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        Προμήθεια σαρώθρου 2m3.  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
1.Γενικά Χαρακτηριστικά . 
1.1 

 Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ενός αναρροφητικού 

σαρώθρου προϋπολογισμού δαπάνης 165.000,00 € (με  ΦΠΑ  23%),  το οποίο απαραίτητα 

θα έχει δυνατότητες πολλαπλών χρήσεων, με τη  προσάρτηση των παρακάτω 

περιγραφόμενων εξαρτημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εποχική κάλυψη των 

αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και του Δήμου Ηρακλείου, αυτά είναι : 

• Σύστημα ψεκασμού νερού υψηλής πίεσης & εμπρόσθια μπάρα πλύσεως ≥150bar 

τουλάχιστον 

• Σύστημα πλύσεως – στέγνωσης δαπέδων με ειδικές ψήκτρες και  απορρυπαντικό διάλυμα. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 20-7131.027 με τίτλο «Προμήθεια σαρώθρου 2m3» και ποσού 

165.000,00 €, του οικονομικού του έτους 2017, η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
1.2 
 Το προς προμήθεια μηχάνημα, θα είναι απαραίτητα αναρροφητικού   τύπου,   
πετρελαιοκίνητο,   τελείως   καινούργιο   και    αμεταχείριστο, αναγνωρισμένου τύπου, 
κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα  και το εξωτερικό, πρόσφατης  κατασκευής  
(τελευταίου έτους),  μοντέλου  από  τα  πιο εξελιγμένα   τεχνολογικά   και   σαν   πλήρες   
όχημα   (το βασικό   μοντέλο και η υπερκατασκευή), θα αποτελεί ένα ενιαίο κατασκευαστικό 
σύνολο  (COMPACT), όχι αρθρωτού τύπου, τα οποία δεν θα γίνονται δεκτά. 
 Οι  διαστάσεις,  τα  βάρη,  τα  κατ’  άξονα  βάρη  και  τα  λοιπά  κατασκευαστικά 
στοιχεία, τα οποία θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα 
για το ανώτερο οριζόμενο βάρος λειτουργίας. Θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις 
διάφορες εργασίες που θα εκτελεί, ανάλογα τον εξοπλισμό που θα φέρει, ακόμη και στις 
δυσκολότερες. Θα πρέπει να μπορεί να κινείται άνετα σε στενούς δρόμους, πλατείες, 
πεζοδρόμια και ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος 
πρέπει να είναι σειράς παραγωγής και να μπορούν να τοποθετηθούν από το ίδιο το 
εργοστάσιο.  
 Το μηχάνημα καθώς και τα παρελκόμενα εξαρτήματα του πρέπει να φέρουν σήμανση CE, 
συνοδευόμενη από δήλωση πιστότητας ΕΚ, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα  με  τις  
τελευταίες   οδηγίες  της  Ε.Ε. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο  σε  
απόλυτη συμφωνία,  ως  προς  τις  εκπομπές καυσαερίων περί μηχανών, περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ως προς την εκπομπή θορύβου  και ως προς τα υλικά 
κατασκευής των ελαστικών επισώτρων, (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Εξωτερικά 
το μηχάνημα πρέπει να έχει πλήρη και ισχυρή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική  
προστασία  και  να  είναι  βαμμένο  με  λευκό χρώμα . Θα φέρει επίσης επιγραφή, στα 
πλευρικά τοιχώματα του μηχανήματος, με τα στοιχεία του Δήμου. Ενδεικτικά: << ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017>>. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εμφάνιση του 
μηχανήματος  και  η ποιότητα της βαφής του.  

   1.3 
 Τα ανωτέρω πρέπει  να  προκύπτουν  από  τα  επίσημα πρωτότυπα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου / prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά 
προτίμηση ή στην Αγγλική αλλά με μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, των προσφερόμενων 
πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των. 

 
2. Πλαίσιο Οχήματος. 

2.1 Το πλαίσιο, θα είναι στιβαρής κατασκευής, με μικτό φορτίο τουλάχιστον 5ton 

και θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με το σύστημα σάρωσης .  
Η χωρητικότητα συλλογής απορριμμάτων θα είναι περίπου  2 m³. Το όχημα θα διαθέτει 
σύστημα  τετραδιεύθυνσης, για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την σάρωση και λειτουργία 
πλύσης σε στενούς χώρους, πλατείες, πεζόδρομους, σχολικά προαύλια κ.λ.π. Πιο αναλυτικά, 
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θα διαθέτει   μικτό   σύστημα    διεύθυνσης, δηλαδή  τετραδιεύθυνσης  κατά  την  εργασία  
και  διεύθυνσης  κατά  την  πορεία  μόνο  στους  εμπρόσθιους  τροχούς  για ασφαλέστερες 
και  ταχύτερες  μετακινήσεις . Κάθε άλλο ασφαλές και οικονομικό σύστημα που θα 
προσφέρει ευελιξία στο μηχάνημα, θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή. 
 Η ανάρτηση του μηχανήματος πρέπει να είναι   ανεξάρτητη με αμορτισέρ και θα είναι 
ικανή να δέχεται και να κάνει απόσβεση των κραδασμών ακόμη και όταν το μηχάνημα 
βρίσκεται κάτω υπό πλήρες φορτίο.  

2.2 
 Να αναφερθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται η ευκολία πλυσίματος- απολύμανσης του πλαισίου και 
της υπερκατασκευής. 
2.3 
 Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. Να περιγραφεί. 
 
3. Κινητήρας. 
 
3.1 

 Ο   κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαίου, τετράχρονος, υδρόψυκτος,  με 
υπερπλήρωση αέρα και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ισχύς:  τουλάχιστον 80 ΗΡ . 

 

3.2 

 Για οικονομικότερη λειτουργία των μηχανημάτων αλλά και για λόγους αυτονομίας, χωρίς 
να χρειάζονται συχνή αναπλήρωση   καυσίμου,   απαιτείται     δεξαμενή    καυσίμου  
χωρητικότητας τουλάχιστον 70 lit. 

 

3.3 
 Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καυσαερίων >(EURO6), ή σύμφωνα με 
τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε και της Ελληνικής   Νομοθεσίας. 
 

3.4 

 Το μηχάνημα πρέπει να είναι χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και πρέπει να υπάρχει 
εύκολη και άνετη πρόσβαση στον κινητήρα και σε όλα τα κύρια εξαρτήματα, για τις 
περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα). 
 

3.5 
 Οποιοδήποτε  σύστημα  προηγμένης  τεχνολογίας,  που  αφορά  τον  έλεγχο και την 
λειτουργία του κινητήρα και των συστημάτων, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
 

3.6 
 Πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του κινητήρα,  υλικών  κατασκευής,  επιπλέον συστημάτων  

κτλ.  και  να  συμπληρωθεί  και  το  αντίστοιχο   Ερωτηματολόγιο  των Τεχνικών Προδιαγραφών .  
3.7 
 Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του κινητήρα, το οποίο να είναι σύμφωνο με την  
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση της. 
 
3.8 
 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας και πριν την παράδοση του 
μηχανήματος  ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. κοινοτικοί κανονισμοί ή οδηγίες, νόμοι κτλ.), σχετικά με τα 
επίπεδα εκπομπής ρύπων και θορύβου, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όχημα, με τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί 
ποινή αποκλεισμού. 
 
3.9 
 Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα. 
 
3.10 Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες: 
 
3.10.1 
 Τύπος και κατασκευαστής. 
 
3.10.2 
 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό 
των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι 
επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του 
κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 
 
3.10.3 
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 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός / κυβισμός και η σχέση  
Συμπιέσεως, περιγραφή. 
 
3.10.4 
 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως, περιγραφή. 
 
 
3.11  Σύστημα υπερπλήρωσης / υπερτροφοδοσίας (turbo), περιγραφή. 
 
4.Σύστημα Μετάδοσης. 
4.1 

 Η μετάδοση κίνησης του μηχανήματος πρέπει να είναι  υδροστατική. Η κίνηση πρέπει να 
μεταφέρεται στον κ ινητήρ ιο   άξονα μέσω συστήματος μετάδοσης  για την κίνηση, η 
οποία θα παρέχει την απαραίτητη παροχή υδραυλικού λαδιού σε υδραυλικό κινητήρα 
(μοτέρ) προσαρμοσμένο σε διαφορικό μεταφέροντας την κίνηση στους κινητηρίους τροχούς.     
.Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση του μηχανήματος πρέπει να επιτυγχάνονται με  τέτοιο  
τρόπο  (π.χ  μέσω  ενός  μόνο  πεντάλ),  που  να  δίνει  την  δυνατότητα  στον χειριστή να 
επιτυγχάνει με ακρίβεια την επιθυμητή ταχύτητα πορείας ή σάρωσης, ακόμη και κάτω από 
κλίσεις εδάφους. 
 Η ταχύτητα πορείας του σαρώθρου πρέπει να είναι η νομίμως επιτρεπόμενη για 
μηχανήματα του είδους αυτού.  
Να δοθούν όλα τα στοιχεία του συστήματος μετάδοσης της κίνησης και ελέγχου πορείας 
(τύπος, στοιχεία λειτουργίας κ.λ.π.) και να περιγραφεί πλήρως η λειτουργία του. 

 
5.Σύστημα Πέδησης. 
5.1 

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες. Το 
σύστημα πεδήσεως να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο, να είναι 
κατασκευασμένο με άριστα υλικά και ικανής αντοχής, ώστε να εγγυώνται τη μακροχρόνια 
καλή λειτουργία και να ενεργεί μπρος και πίσω σε δισκόφρενα, πρέπει να λειτουργεί 
υδραυλικά, να είναι διπλού κυκλώματος και ανεξάρτητο για τους εμπρόσθιους και τους 
οπίσθιους τροχούς.    
 
5.2 
 Σε περίπτωση προβλήματος του υδραυλικού συστήματος (διαρροή, κλπ.), το μηχάνημα 
να διαθέτει αυτόματο  σύστημα , το οποίο να  επενεργεί στους εμπρόσθιους  και  τους  
οπίσθιους  τροχούς,  ακινητοποιώντας  το  όχημα,  προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια 
στους επιβαίνοντες, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 
 Οι  εμπρόσθιοι και οι πίσω τροχοί  να  φέρουν  δίσκους, πέραν του βασικού συστήματος 
πέδησης, το όχημα να διαθέτει χειρόφρενο, το οποίο να επενεργεί στους πίσω τροχούς και 
να είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο, σε δρόμους με κλίση 
μεγαλύτερη του 15%. 

Να δοθούν τα στοιχεία για το σύστημα πέδησης και να περιγραφεί πλήρως η λειτουργία του. 

  
6.Ελαστικά επίσωτρα. 
6.1 

    Το όχημα   θα φέρει τέσσερις(4) πλήρεις ομοδιάστατους   τροχούς   με   ελαστικά   
τύπου   Radial,   καταλλήλων διαστάσεων,  νέας  τεχνολογίας  (tubeless),  παραγωγής  το  
πολύ  δώδεκα (12)  μήνες  πριν  την παράδοση του οχήματος, οι οποίοι θα υπερκαλύπτουν 
τις απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους λειτουργίας κατά 25%. 
 
6.2 
 Να γίνει περιγραφή και να  δοθούν τα πλήρη στοιχεία των  ελαστικών (κατασκευαστής, 
τύπος, διαστάσεις, δείκτες φορτίου ταχύτητας κλπ). Θα φέρει επίσης πλήρη εφεδρικό τροχό 
(ρεζέρβα). 

 
7. Καμπίνα Οδήγησης. 
7.1 
 Ο θάλαμος οδήγησης πρέπει να αποτελείται από κλειστή, πανοραμικής θέας καμπίνα με 
πανοραμικούς ανεμοθώρακες, από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας με 
εκτόξευση νερού,  δύο πόρτες με κλειδαριές, πλευρικά παράθυρα συρόμενα, με υαλοπίνακες μεγάλων 
διαστάσεων, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ορατότητα και να διαθέτει δύο θέσεις (οδηγού + 
συνοδηγού) αναπαυτικές (ρυθμιζόμενη τουλάχιστον του οδηγού), τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση και 
ρυθμιζόμενο. 

 
7.2 

 Θα υπάρχει πλήρης πίνακας οργάνων λειτουργίας, χειρισμού και ελέγχου (κινητήρα 
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και συστημάτων, σάρωσης και πλύσης), εργονομικά σχεδιασμένος, στεγανός με εύκολα 
αναγνώσιμα όργανα  και  ενδεικτικές  λυχνίες,  για τις  ενδείξεις  που κρίνονται 
απαραίτητες  σε ένα σύγχρονο μηχάνημα, για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  
 

7.3 

 Είναι απαραίτητη η  πολύ καλή μόνωση του θαλάμου χειριστή κατά της σκόνης, του 
ύδατος, αλλά και του θορύβου, ώστε να είναι εντός των προδιαγραφών, που επιτρέπεται 
από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς  (εντός καμπίνας) και κάτω από συνθήκες 
λειτουργίας (να δηλωθεί η εκπομπή θορύβου σε dB και το σχετικό πιστοποιητικό). 

 

7.4 
 H καμπίνα θα είναι  κλιματιζόμενη  με  σύστημα  Ψύξης  και  Θέρμανσης  και θα έχει 
θήκη ποτηριού και αναδιπλούμενη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. 
Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, ενδεικτικών λυχνιών και των 
χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν 
επιπλέον   ανέσεις   που   διαθέτει   ο   θάλαμος   οδήγησης. 

 
7.5 
 Θερμική μόνωση με επένδυση από συνθετικό δέρμα. 
 
7.6 
 Ηλεκτρικός υαλοκαθαριστήρας. 
7.7 
 Αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης . 
 
7.8 
 Δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα. 
 
7.9 
 Ζώνες με προεντατήρες. 
 
7.10 
 Στερεοφωνικό / ράδιο CD (με την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία). 
 
7.11 
 Πλαφονιέρα φωτισμού. 
 
7.12 
 Ρευματοδότης για την τοποθέτηση μπαλαντέζας. 
 
7.13 
 Τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα (να αναφερθούν). 
 
7.14 
 Ηχητικά σήματα (κόρνες). 
 
7.15 
 Καθρέπτες. 
 
7.16 
 Κάθε πρόσθετη εξάρτηση ενός θαλαμίσκου σύγχρονου οχήματος (να αναφερθεί). 
 
8. Χρωματισμός. 
8.1 
 Εξωτερικά το όχημα θα 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 στα 
σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 
 
8.2 
 Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 
αλουμινίου, ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, θα είναι λευκό, οι απαιτούμενες επιγραφές θα είναι μαύρου 
χρώματος γράμματα (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), περιμετρικά θα υπάρχει κίτρινη γραμμή πλάτους 10cm.  
 
9. Υπερκατασκευή. 
9.1 
 Γενικά: 
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9.1.1  Σύστημα σάρωσης 
 Το σύστημα σάρωσης θα αποτελείται από  δύο  πλευρικές  βούρτσες - μία σε κάθε 
πλευρά (με  ρυθμιζόμενη  πίεση  επί  του  οδοστρώματος), οι  οποίες  πρέπει  να   
οδηγούν  τα απορρίμματα     στο  κεντρικό  στόμιο  αναρρόφησης. Τα  απορρίμματα   θ α 
αναρροφώνται από την φτερωτή αναρρόφησης και θα οδηγούνται στον κάδο απορριμμάτων. 

 
9.1.2 

Το  μηχάνημα πρέπει  να  είναι  ικανό  να  σαρώνει  και  σε  στενούς  χώρους,  δρόμους, 
πλατείες ή πεζόδρομους που έχουν  πλάτος περίπου  1,40m, να έχει την δυνατότητα  
εύκολης ανόδου σε π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α  μ ε  ύψος μέχρι  20cm περίπου και θα πρέπει να 
διαθέτει σύστημα  ασφαλείας ψηκτρών και στομίου αναρρόφησης για να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες προσκρούσεις σε εμπόδια κατά την λειτουργία του. 
 

9.1.3 
 Το πλάτος της σάρωσης πρέπει να ρυθμίζεται από  1,20 m έως  2,40m. περίπου . Για  
λόγους  ασφαλείας  όταν  το  μηχάνημα  εργάζεται  θα  πρέπει  αυτόματα  με  την  κίνηση 
προς τα πίσω, να ηχεί  διακοπτόμενο  σήμα (βομβητής) ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται  

αντιληπτή  από  άτομα που  βρίσκονται  γύρω  από  το  μηχάνημα . 
 

9.1.4 
 Οι προσφερόμενες πλευρικές ψήκτρες σάρωσης πρέπει να έχουν ικανή διάμετρο για 
την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση ( αποδοτικότητα συστήματος μετρούμενη σε m2/h) και να  

είναι  κατασκευασμένες  από    ίνες   από   πλαστικό  υψηλής  αντοχής  .Η  ταχύτητα  
περιστροφής  των  βουρτσών  να  είναι   πλήρως  ρυθμιζόμενη  από τον θάλαμο του 
χειριστή.  
 

9.1.5  
 Το άνοιγμα του στομίου αναρρόφησης να είναι μεγάλο και πλάτους τουλάχιστον 530mm  
και η διάμετρος του κεντρικού σωλήνα αναρρόφησης να είναι τουλάχιστον 250mm, 
ώστε να είναι δυνατή η σάρωση και μεγάλων ή ογκωδών αντικειμένων. Η καμπυλότητα του 
σωλήνα να είναι τέτοια, ώστε να μην γίνεται ανασταλτικός παράγοντας στην προσαγωγή 
των απορριμμάτων. 
 Το υλικό που θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή του σωλήνα, πρέπει να είναι ειδικό, 
κατάλληλο, με μεγάλη αντοχή και αντίσταση στην διάβρωση. Να αναφερθεί το είδος του 
υλικού. 
 

9.1.6 
 Η αναρροφητική τουρμπίνα θα είναι ικανής διαμέτρου και πρέπει να έχει αναρροφητική 
ικανότητα τουλάχιστον 13.000 m³/h, με την απαραίτητη υπό-πίεση στην κεφαλή 
αναρρόφησης (τουλάχιστον 750 mmΗ2Ο).  
H φτερωτή αναρρόφησης πρέπει να είναι προστατευμένη και να παίρνει κίνηση από 
ανεξάρτητο υδραυλικό κινητήρα, ικανό να φτάσει την φτερωτή αναρρόφησης στην 
αναφερθείσα μεγίστη απόδοση. 
 

9.1.7 
 Να γίνει πλήρης ανάλυση και περιγραφή του συστήματος σάρωσης (αντλία, κλπ).   

 
9.1.8 
 Η κιβωτάμαξα να είναι πλήρως στεγανή, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
9.2 
 Εγκατάσταση  καταιονισμού  νερού: 
 
9.2.1 

 Ταυτόχρονα με την σάρωση να γίνεται και καταιονισμός νερού στις βούρτσες και στο 
κεντρικό στόμιο, για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης στο περιβάλλον.  
 

9.2.2 
Ο καταιονισμός νερού θα γίνεται μέσω κατάλληλου συστήματος ψεκασμού που θα 
αποτελείται από την δεξαμενή(ες) νερού, (από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή άλλο ανοξείδωτο 
υλικό αντίστοιχης αντοχής στην οξείδωση και στη στατικότητα),  χωρητικότητας καθαρού 
νερού  350 lit   τουλάχιστον, κατάλληλης αντλίας πίεσης, σωληνώσεις και ειδικά ακροφύσια 
νερού, τοποθετημένα σε καίρια σημεία του σαρώθρου, ώστε να έχουμε κατά τον 
καταιονισμό, πίεση νερού τουλάχιστον  4-5 Bar, αλλά και ικανή ποσότητα νερού, για τη 
λειτουργία άλλων συστημάτων που να μπορούν να τοποθετηθούν (π.χ. σύστημα πλύσεως – 
στέγνωσης δαπέδων).  

9.2.3 
Να δοθεί πλήρης τεχνική περιγραφή του συστήματος καταιονισμού (αντλία, ακροφύσια 
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κλπ).   
 

9.3 
 Δεξαμενή  απορριμμάτων: 

9.3.1 
 Ο κάδος απορριμμάτων να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 
αντοχής, ώστε να υπάρχει μέγιστη αντοχή και αντιδιαβρωτική προστασία. Η ωφέλιμη 
χωρητικότητα του κάδου συλλογής απορριμμάτων θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή, ακόμη και 
με τη χρήση πρόσθετης ή μεγαλύτερης δεξαμενής νερού. 
 

9.3.2  
 Να αναφερθεί στη προσφορά και να δοθεί επίσημη πιστοποίηση. 
 

9.3.3 
 Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα σύστημα προστασίας του κάδου απορριμμάτων από τυχόν 
επικίνδυνα αντικείμενα που θα αναρροφώνται κατά την εργασία (π.χ ειδικό φίλτρο ή άλλο   
προστατευτικό   πλέγμα,   σύστημα   φίλτρου   συγκράτησης   σκόνης   μέσα   στην 
δεξαμενή κλπ). 
 

9.3.4 
 Η ανατροπή του κάδου πρέπει να γίνεται υδραυλικά και να ελέγχεται πλήρως από τον 
χειριστή, ακόμα και εκτός του οχήματος. Η εκκένωση του κάδου πρέπει να γίνεται σε ύψος 
τουλάχιστον  1,4 m από το έδαφος στο πίσω μέρος του οχήματος (να δοθεί η γωνία 
ανατροπής), για εύκολη και άνετη εκκένωση σε κάδους 1.100 lt ή σε ανοικτά Containers.  
 

9.3.5 
Να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας του κάδου, σε περίπτωση βλάβης της 
υδραυλικής ανατροπής. Από το σημείο της ανατροπής να γίνεται εύκολα και το πλύσιμο 
του κάδου, καθώς και ο καθαρισμός του  φίλτρου  με  το  πιστολέτο  νερού  υψηλής  
πίεσης,  (τουλάχιστον  150  Bar), μέσω συστήματος ψεκασμού υψηλής πίεσης νερού που 
θα υπάρχει υποχρεωτικά στο μηχάνημα. 
 

9.3.6 
 Να γίνει πλήρης ανάλυση και περιγραφή της προσφερόμενης δεξαμενής απορριμμάτων 
αναφέροντας τα παραπάνω στοιχεία (σύστημα ανατροπής κάδου, χωρητικότητα, ύψος 
εκκένωσης κλπ). 

 
9.4 

 Σύστημα πλύσεως – στέγνωσης δαπέδων με ειδικές ψήκτρες πλύσης και  απορρυπαντικό 

διάλυμα: 

 
9.4.1 

 Ο μηχανισμός αυτός προορίζεται για την πλύση και καθαρισμό δαπέδων, όπως μάρμαρα, πλάκες 
πεζοδρομίου κ.λ.π. Θα αποτελείται από τρείς περιστροφικές δισκοειδείς ψήκτρες με υδραυλική κίνηση, 
ικανής διαμέτρου , από την δεξαμενή απορρυπαντικού υγρού χωρητικότητας 20 λίτρων τουλάχιστον 
(με δοσομετρητή υγρού), τα  ακροφύσια ψεκασμού νερού ή διαλύματος (ένα σε κάθε ψήκτρα) και 
από δύο χοάνες αναρρόφησης υγρών δεξιά και αριστερά του συστήματος, ικανής διαμέτρου, οι οποίες 
θα εφαρμόζουν σε ειδική μεταλλική κεφαλή αναρρόφησης περίπου  1.100 mm. Η απόδοση του 
συστήματος θα δίνετε σε m2/h . Στο κάτω μέρος θα υπάρχει ελαστικό, για τη συλλογή - στέγνωση 
του ακάθαρτου νερού / διαλύματος. 

 
9.4.2 

 Επίσης, κατά τη λειτουργία με τη συγκεκριμένη εξάρτηση, η αναρρόφηση θα γίνεται τόσο 

από τον κεντρικό αγωγό, όσο και από δύο πλευρικούς τοποθετημένους πάνω στο εξάρτημα, 

για να απορροφάται όλο το νερό και να μην λιμνάζει κατά τη λειτουργία. 

 

9.4.3 

Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα υδραυλικής ανύψωσης της κεφαλής, ώστε το μηχάνημα να μπορεί 
να λειτουργήσει και ως σάρωθρο, αν απαιτηθεί, χωρίς την αφαίρεση του συστήματος πλύσεως – 
στέγνωσης δαπέδων. 

 
9.4.4 

 Όλες οι κινήσεις  θα πραγματοποιούνται από την καμπίνα χειριστή. Η απεμπλοκή του 
μηχανισμού θα γίνεται όσο το δυνατόν ευκολότερα (με ταχυσυνδέσμους) και όλος ο μηχανισμός θα 
τοποθετείται υποχρεωτικά επί τροχήλατου φορείου για την εύκολη - ασφαλή αφαίρεση, μεταφορά και 
αποθήκευση του.  
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9.5 
 Σύστημα υψηλής πίεσης ψεκασμού νερού & εμπρόσθια μπάρα πλύσεως : 
 
9.5.1 

 Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει εμπρόσθια μπάρα ψεκασμού με ακροφύσια, σταθερά 
τοποθετημένα επί της μπάρας. Η μπάρα θα είναι ανοξείδωτη για να αποφεύγεται η φθορά λόγω 
οξείδωσης και θα μπορεί να περιστρέφεται χειροκίνητα προς τη δεξιά ή αριστερή πλευρά, ανάλογα με 
το σημείο που υπάρχει ανάγκη πλύσεως. 

 Επίσης θα περιλαμβάνει και δύο ξεχωριστά πλευρικά ακροφύσια, δεξιά και αριστερά του 

μηχανήματος για αύξηση τους πλάτους πλύσης.  

 

9.5.2 

Επίσης  θα υπάρχει τοποθετημένη μάνικα με πιστολέτο χειρός ψεκασμού νερού υψηλής 

πίεσης.  

Ο σωλήνας θα έχει μήκος τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα, για να μπορεί να γίνει πλύση σε 

απομακρυσμένα από το όχημα σημεία όπως σε πλατείες, παγκάκια κ.λ.π.  

Ο σωλήνας υψηλής πίεσης θα είναι ειδικής κατασκευής, για να αντέχει σε  μεγάλες πιέσεις 

και θα είναι τοποθετημένος  σε ειδικό  ανοξείδωτο και αυτόματο μηχανισμό περιέλιξης, ο 

οποίος θα επιτρέπει την απομάκρυνση ή την συσπείρωση του ελαστικού σωλήνα. Το πιστόλι 

θα διαθέτει ακροφύσιο στο εμπρόσθιο μέρος του για την αύξηση της πίεσης. Και τα δύο 

συστήματα θα τροφοδοτούνται με νερό από τη δεξαμενή(νες) του μηχανήματος. 

 

9.5.3 

 Η πίεση του νερού θα πραγματοποιείται μέσω αντλίας υψηλής πίεσης  και θα αποδίδει τουλάχιστον 
150 bar. Η απεμπλοκή του μηχανισμού θα γίνεται όσο το δυνατόν ευκολότερα (με ταχυσυνδέσμους) 
και όλος ο μηχανισμός θα τοποθετείται υποχρεωτικά επί τροχήλατου φορείου για την εύκολη - 
ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση του. 

 
10.Σύστημα προεγκατάστασης βοηθητικών προσαρτημάτων:  
 
10.1 
 Για τη λειτουργία των βοηθητικών προσαρτημάτων θα πρέπει να υπάρχει 

 υποχρεωτικά, κατάλληλο υδραυλικό σύστημα με τριπλή υδραυλική αντλία, καθώς και 
ηλεκτρικό σύστημα για τις εντολές στα διάφορα εξαρτήματα. 

 
10.2 

 Επίσης το μηχάνημα θα παραδοθεί και με την κατάλληλη βάση ανάρτησης για τα προσαρτήματα που 
προβλέπονται από την μελέτη (σύστημα πλύσης με απορρυπαντικό, ψήκτρες και σωλήνες 
αναρρόφησης υγρών) .Ειδικότερα θα υπάρχει χωριστή βάση ανάρτησης (με δυνατότητα υδραυλικής 
ανύψωσης), για την εξάρτηση πλύσεως – στέγνωσης δαπέδων, ώστε το μηχάνημα να μπορεί να 
λειτουργεί και ως σάρωθρο, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρεθεί η ανωτέρω εξάρτηση (ως αναφέρεται και 
ανωτέρω). 

 
 
10.3 
 Ηλεκτρικό  σύστημα -Φωτισμός : 

  

 Το μηχάνημα θα έχει βαρέως τύπου περιελίξεις καλωδιώσεων με αδιάβροχες 

στεγανοποιημένες συνδέσεις για αποτροπή της προσβολής των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού 

συστήματος από σκόνη και υγρασία. 

Το μηχάνημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 
κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς,    προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας 
στο πίσω μέρος με φωτισμό, ηχητικά σήματα, περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική 
εγκατάσταση και προβολείς για νυχτερινή εργασία κ.λ.π. 
Για την όπισθεν κίνηση του μηχανήματος θα ακούγεται και ηχητικό σήμα (βομβητής). 
Να υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέμπρες) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Το  
μηχάνημα  απαραίτητα  πρέπει  να  διαθέτει  συσσωρευτή  βαρέως  τύπου  των  12V και 
ικανής χωρητικότητας, κατά ισχύοντα πρότυπα (να δοθούν τα πλήρη στοιχεία), καθώς και 
τον απαραίτητο εναλλάκτη. 
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10.4 Το όχημα να φέρει: 
 
10.4.1 
 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση. Να υπάρχει μηχανισμός που να καθιστά δυνατή την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του από ένα 
άτομο. 
 
10.4.2 
 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, 
γρύλος, τάκοι κ.ά. 
 
10.4.3 
 Ένα (1) πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), (όπως θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 
 
10.4.4 
 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 
10.4.5 
 Τρίγωνο βλαβών. 
 
10.4.6 
 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 
οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή, 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). 
 
10.6 
 Εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών / Κοινοτικών κανονισμών ασφάλειας, όσον αφορά στην πρόληψη 
των ατυχημάτων των εργαζομένων (CE). 
 
 
11 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  
 
11.1 
 Έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου με την παράδοση του οχήματος στον Δήμο 
Ηρακλείου, στην Ελληνική γλώσσα, (ή αν δίδεται σε διαφορετική γλώσσα να  
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη μετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα). 
 
11.2 
 Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή), (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή).  
 
11.3 
 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού των κατασκευαστών του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. 
 
11.4 
 Το σάρωθρο  να έχει κατασκευαστεί συμφώνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην ποιότητα των συγκολλήσεων και τη διασφάλιση της 
ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμου αυτού.  
 
11.5 
 Το σάρωθρο να έχει κατασκευαστεί συμφώνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και του προσωπικού 
(ISO 14001 ή ισοδύναμου αυτού), πιστοποιημένα από επίσημους φορείς ελέγχου. 
 
11.6 
 Αναφορά για κάθε τυχόν πρόσθετη από τα ανωτέρω πληροφορία, που αφορά σε τεχνικές 
εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήματα  ποιότητας του συνόλου, ή επιμέρους  
εξαρτημάτων του οχήματος. 
 
11.7 
 Βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς και αξιόπιστης λειτουργίας των ίδιων, ή παρομοίων σαρώθρων 
οχημάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης και γενικά δήλωση της δυνατότητας χρήσης των οχημάτων, 
από τους εν λόγω φορείς, χωρίς προβλήματα. Απαραίτητο και θα εκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών.  
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11.8 
 Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου), ή του αρχικού του αν πρόκειται 
για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου, (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων). 
 
12. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 
 
12.1 
 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις, (ως χρόνος 
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
οχήματος). 
 
12.1.1 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα, (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα, σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση 
του Δήμου Ηρακλείου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό), > 2 έτη. 
 
12.1.2 
 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας > πέντε (5) έτη. 
 
12.1.3 
 Το πλαίσιο του οχήματος, κατά την περίοδο της εγγύησης, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
παρουσιάσει ρήγμα, ή στρέβλωση ακόμη και για φορτία μεγαλύτερα του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά 
20%. Αν διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο Προμηθευτής θα υποχρεωθεί, χωρίς αντιρρήσεις, να 
αντικαταστήσει το πλαίσιο, ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής, ή να προχωρήσει 
σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου και κατόπιν επιθεωρήσεως του, από αρμόδια υπηρεσία 
του  
Υπουργείου Μεταφορών, να παραδώσει αυτό μέσα σε δύο (2) εβδομάδες το αργότερο στον  
Δήμο Ηρακλείου. 
 
12.1.4 
 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Δήμου Ηρακλείου, ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή, εφόσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί 
ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας. 
 
13 Δείγμα. 
 
13.1 
 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα, όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους, καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
πρέπει  οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του σαρώθρου οχήματος, με ίδιο ή ισοδύναμο / παρόμοιο 
τύπο οχήματος με το προσφερόμενο. 
 
14 Εκπαίδευση Προσωπικού. 
 
14.1 
 Εκπαίδευση χειριστών του Δήμου Ηρακλείου, για το χειρισμό του σαρώθρου οχήματος   > 2. 
 
14.2 
 Εκπαίδευση τεχνικών του Δήμου Ηρακλείου στη συντήρηση του σαρώθρου οχήματος  > 2. 
 
14.3 
 Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων του Δήμου Ηρακλείου στη συντήρηση του σαρώθρου οχήματος  > 2 . 
 
14.4 
 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός  
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.), διάρκειας  
τουλάχιστον 2 ημερών. 
 
15 Παράδοση Οχήματος. 
 
15.1 
 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. 
 
15.2 
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 Το όχημα θα παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας, η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) 
θα πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή. 
 
15.3 
 Χρόνος παράδοσης οχήματος θα είναι 120 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
Συμφωνητικού. 
 
16 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
 
16.1 
 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας και πριν την παράδοση του σαρώθρου , 
ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις, (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής κυκλοφορίας 
κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το σάρωθρο όχημα, με τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία να συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας, τα προς παράδοση του 
σαρώθρου οχήματος, πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
 
16.2 
 Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας , είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του 
προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού / εξαρτημάτων του σαρώθρου, με αντίστοιχα ισοδυνάμων ή 
καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη, αποκλειστικά και μόνο λόγω 
μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων  
προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, θα κρίνει κατά  
πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή  
καλύτερες των προσφερομένων. 
 
16.3 
 Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 
προσφερομένου σαρώθρου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του. 
 
16.4 
 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση, που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του. 
 
16.5 
 Λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, (ν. 3982/2011) (οι μικρότερες 
επιπτώσεις θα ληφθούν θετικά υπόψη) : 
 
16.5.1 
 Ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση καυσίμου από πίνακες κατασκευαστή). 
 
16.5.2 
 Εκπομπές CO2. 
 
16.5.3 
 Εκπομπές NOx. 
 
16.5.4 
 Εκπομπές NMHC. 
 
16.5.5 
 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων. 
 
 Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις, να είναι αναλυτικές και 
επεξηγηματικές, (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών 
φυλλαδίων όπου είναι  
δυνατό). 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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ΟΜΑΔΑ  ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ      
100 ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ: 2.1 ,2.2, 2.3 Συμφωνία με γενικά 
χαρακτηριστικά- στιβαρότητα πλαισίου - φήμη 
κατασκευαστή - ευελιξία - διαστάσεις (μεταξόνιο, 
πλάτος, μήκος), σύστημα Δ/νσης.        6% 

6 

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 
3,9. 3.10, 3.11   
Ιπποδύναμη (PS, ΗΡ/τόνο μικτού φορτίου) - ροπή 
κινητήρα (εύρος, χαμηλότερες δυνατές στροφές) - 
Μέση κατανάλωση καυσίμου - αντιρρυπαντική 
τεχνολογία.   6%  

6 

   ΠΕΔΗΣΗΣ: 5.1,5.2. 
Σύστημα πέδησης.        4% 

4 

   ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: 7, από 7.1 έως 7.16.  
Ανέσεις καμπίνας οδήγησης, ράδιο CD, κάθισμα µε 
ανάρτηση - ζώνες ασφαλείας, θυρίδες - παράθυρα 
επόπτευσης - δυνατότητες ελέγχου & χειρισμού. 2% 

2 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4.1       
      2% 

2 

    ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ: 6.1, 6.2.     2% 2 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: 8.1     2% 2 

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  9.1.1  
Υλικά - τρόπος κατασκευής - Γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά δεξαμενής απορριμμάτων – εργονομία.     
4% 

4 

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.1.2 έως 9.1.8 
Θέση και διάταξη ψηκτρών - λειτουργία - πλάτος 
σάρωσης - στροφές λειτουργίας - τρόπος λειτουργίας - 
ανεξάρτητη άνοδος από τη καμπίνα του χειριστή.     
5% 

5 

     ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.2.1 έως 9.2.            
Δεξαμενή(ες) νερού - Διάταξη καταιονισμού ύδατος 
(παροχή νερού - αριθμός ακροφυσίων - ασφαλιστική 
διάταξη αντλίας) .   5% 

5 

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.3.1 έως 9.3.6   
 Αναρροφητικό σύστημα (ικανότητα αναρρόφησης – 
υπό πίεση στη κεφαλή αναρρόφησης - καμπυλότητα 
αγωγού - αντιοξειδωτικό υλικό κατασκευής στομίου 
αναρρόφησης και σωλήνα αναρρόφησης).   6% 

6 

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.4.1 έως 9.4.4 
Σύστημα πλύσης στέγνωσης δαπέδων.    6% 

6 

   ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.5.1 έως 9.5.3 
Σύστημα υψηλής πίεσης νερού.    6% 

6 

    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: 
10.1, 10.2    

Αναλυτική περιγραφή.   6% 
6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 10.3     6% 6 

    Χρόνος παράδοσης.     6% 6 

    Εκπαίδευση.                4%       4 

    Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών - 
Εγγύηση Αντισκωριακής προστασίας- Εγγύηση 
ποιότητας βαφής.     4% 

4 





Τεχνικές Προδιαγραφές σαρώθρου 2m3 12

   Οργάνωση προμηθευτή - Αμεσότητα επέμβασης - 
Εξουσιοδοτημένο συνεργείο - Μόνιμες εγκαταστάσεις.    
4% 

4 

   Επάρκεια ανταλλακτικών  -διατιθέμενο έμπειρο 
προσωπικό για τη συντήρηση από την εταιρία 
(κατάθεση λίστας προσωπικού από την επιθεώρηση 
εργασίας) .     4% 

4 

   Προηγούμενη εμπειρία του προμηθευτή σε 
συντήρηση - επισκευή και εμπορία σαρώθρων.    5% 

5 

   Β.7 Πιστοποιητικό ποιότητας  σειράς ISO 9001, για 
προμηθευτή και κατασκευαστή.  5% 

5 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο U= σ1.Κ1+σ2.Κ2+..σν.Κν  

Όπιου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2…σν=1.  

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 

αριθμό στο «U». Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
 

            Θεωρήθηκε                                                           Ο Συντάκτης  
           Ο Διευθυντής 
 
 
 
      Αλεξάκης Στυλιανός                                           Παντελής Κρουσταλάκης                                           
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Β΄β                               Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β 
 

 





 
1

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ                     Προμήθεια σαρώθρου 2m3. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΕΜΑΧΙΑ  ΕΝΔ. ΤΙΜΗ     ΣΥΝΟΛΟ 

__________________________________ΜΟΝΑΔΟΣ_____________________ 

  

1.       Σάρωθρο 2m3                    1                    133.064,52 €                  133.064,52 € 

________________________________________________________________ 

 

      ΣΥΝΟΛΟ       133.064,52 € 

      Φ.Π.Α. 24%        31.935,48 €    

                                       ______________________________________ 

       

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       165.000,00 €

  

        

            

                                

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

         Ο Διευθυντής          

 

 

 

     Αλεξάκης Στυλιανός                                 Παντελής Κρουσταλάκης         

  Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                           

                                                      Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β     
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