
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 30/28-12-2018 έκτακτης συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 162/2018       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 28η  του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., 

συνελθούσα σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, λόγω λήξης του 

οικονομικού έτους και για λόγους δημόσιας υγείας, μετά την από 27/12/2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου 

Μυκόνου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα   τα τέσσερα (4) μέλη:  

 

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          1. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                  3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

4. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπλ.μέλος)           (δικαιολ. απόντες) 

   

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με το επείγον της συνεδρίασης 

και ανέφερε λόγους δημόσιας υγείας και λήξης του οικονομικού έτους. 

 

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος και μετά από συζήτηση, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

Εγκρίνει το επείγον της συνεδρίασης για τους λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Έγκριση μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό 

«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & 

Μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020» 

προϋπολογισμού 2.973.966,40€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», 

 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

 

α) την υπ’ αριθ. 5/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την «Μίσθωση 

Μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020» 

προϋπολογισμού 2.973.966,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

   

 

β) την υπ’ αριθ. 362/28-12-2018 απόφαση Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης για 

την έγκριση της πολυετούς δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020 και την δέσμευση ποσού 1.000,00€ σε 

βάρος του ΚΑ 20-6233.0002 του Προϋπολογισμού έτους 2018 και αντίστοιχα 

850.000,00€ το έτος 2019 και το υπόλοιπο 2.122.966,40€ για το έτος 2020. 

 

γ) σχέδιο με τους όρους διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο 

διαγωνισμό για την «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου και Μεταφορικών μέσων για τα 

έτη 2018-2020» 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν 

σχετικά.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα 

ανωτέρω καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’/8.6.2006) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα , 

 

 

Α.  Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 5/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Μυκόνου σχετικά με την «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου και Μεταφορικών μέσων 

για τα έτη 2018-2020» προϋπολογισμού 2.973.966,40€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

 

 

Β.  Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης για την ««Μίσθωση Μηχανημάτων έργου και 

Μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020» με την διαδικασία του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της 
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μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

 

 

Γ.  Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του ανωτέρω διεθνούς διαγωνισμού ως εξής: 

 

 

 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών 
μέσων για τα έτη 2018 - 2020» 

 

 

 



4 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα, Γιαλός - Ακτή 
Καμπάνη, Μύκονος 

Πόλη Μύκονος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 84600 

Τηλέφωνο 2289360100 

Φαξ 2289022229 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βαμβακούρης Δημήτριος 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Μυκόνου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση,  Υποτομέας 
ΟΤΑ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι :  Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό δίκαιο  :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες, πλήρης και απεριόριστη χρήση των τευχών της σύμβασης  
είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  καθώς και από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Δήμου www.mykonos.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Μυκόνου. Η προμήθεια 
προϋπολογισμού 2.973.966,40 € με Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
Δήμου και θα βαρύνει  τον  Κ.Α. 20-6233.0002 προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2019-2020 ενώ σε περίπτωση που η σύμβαση ξεκινήσει μέσα στο 2019 θα επιβαρύνει και 
τον Προϋπολογισμό του 2021.   

 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων, οχημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, αποκομιδής 

απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς κλπ: 

 

1. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) 

μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.   

2. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

3. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

4. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

5. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit  

6. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

7. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-360 lit 

8. Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 

ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

240hp 

9. Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 240hp και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

10. Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 
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11. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου 

για ΑΕΚΚ. 

12. Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου 

για ΑΕΚΚ  και εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

 

CPVS [60181000-0]-Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό;[60182000-7]-

Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό;[60183000-4]-Ενοικίαση 

μικρών φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό 

 

 

 

 

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.  
Η προμήθεια προϋπολογισμού 2.973.966,40 € με Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους του Δήμου και θα βαρύνει  τον  Κ.Α. 20-6233.0002 προϋπολογισμών οικονομικών 
ετών 2018-2019-2020 ενώ σε περίπτωση που η σύμβαση ξεκινήσει μέσα στο 2019 θα 
επιβαρύνει και τον Προϋπολογισμό στου 2021. 

 

 

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: 

-      του ν. 4497/2016 (Α' 171)  Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147))» 

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

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 

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

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 

3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 

στις εργασιακές σχέσεις 

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

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
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 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α). 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

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

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

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 

π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 

1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης 

του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

 Του το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Την Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

 Την Υπουργική Απόφαση   του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με αριθμ.  

56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') με την οποία 

ρυθμίζονται οι  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 

 Της υπ’ αριθμ. 5/2018 μελέτης  της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

 Της  υπ’ αριθ. 362/28-12-2018 απόφασης Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης για 

την έγκριση της πολυετούς δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020 και την δέσμευση ποσού 1.000,00€ 

σε βάρος του ΚΑ 20-6233.0002 του Προϋπολογισμού έτους 2018 και 

αντίστοιχα 850.000,00€ το έτος 2019 και το υπόλοιπο 2.122.966,40€ για το 

έτος 2020 

-    Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ το 

οποίο έλαβε Α.Δ.Α.Μ. ………………………… 

-       Το με αριθ . . ………………………εγκεκριμένου πρωτογενούς 

αιτήματος 

        Της  υπ’ αριθμ ……/2018 Απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε η μελέτη με αριθ. 5/2018 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 

Δήμου που αφορά την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών 

μέσων για τα έτη 2018 - 2020» και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης περί 

                                                 
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με 

το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή της ως άνω 

προμήθειας 

  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

του συστήματος www.promitheus.gov.gr, κατόπιν προθεσμίας τουλάχιστον τριάντα 

πέντε (35) ημερών από την αποστολή της παρούσας στην Εφημερίδα Ευρωπαικών 

Κοινοτήτων  (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016).  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΕΕ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
31-12-2018  20-1-2019 21-1-2019 

18-2-2019 και 

ώρα 13:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 

Τοπικό  Τύπο.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.mykonos.gr 

Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, βαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης κατά σειρά ισχύος   είναι τα 

ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της  που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής, 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 η προσφορά του αναδόχου  

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. 

 Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

διακήρυξης και σε όλα τα 

έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.mykonos.gr απ’ όπου 

μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 

αργότερο 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, το αργότερο εντός έξι  ημερών 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 

που ζητήθηκαν 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. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν 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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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.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), 
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  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

 η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, 

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

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

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, 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 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, ήτοι σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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 ολόκληρον.   

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, σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης από την 

υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών 

χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών  (23.983,6€). 

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.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

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 2.2.8, 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 

διαχειριστές. 

β) 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. 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ. 

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. 

2.2.3.2α όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 

μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

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

2.2.3.5 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός 

λόγος αποκλεισμού 

 2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
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λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 2.2.3.2α 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 

(αυτoκάθαρση). 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. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. 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. Η καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια δημόσια αρχή που θα εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας  τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν για 

καθένα μέλος ξεχωριστά. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται  να διαθέτουν:  

α) Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2015-2016-

2017)  ίσο ή μεγαλύτερο με το συνολικό ποσό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΑΡΘΡΟ 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΑΡΘΡΟ 
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2.2. 8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Η εκτέλεση των ως άνω εργασιών/ καθηκόντων  και όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας  γίνεται υποχρεωτικά από τον 

προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από 

έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.9.1 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, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης κατά 

περίπτωση, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79 Ν. 4412/2016) το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Όσον αφορά το ΕΕΕΣ:  

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 

το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986, το οποίο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τα κριτήρια  επιλογής της παρούσας Προκήρυξης. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται 

ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και 

δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που 

παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ιστότοπο 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd και υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται  στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, όπου 

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές 

σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ καθώς και σύμφωνα με την παρακάτω 

διαδικασία: 

• Οι  οικονομικοί  φορείς οφείλουν  να υποβάλουν  με  την  προσφορά  τους 

συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο η αναθέτουσα αρχή είτε έχει 

ενσωματώσει στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιήσει μέσω αυτής στους 

οικονομικούς φορείς, είτε το έχει αναρτήσει ψηφιακά υπογεγραμμένο ξεχωριστά, ως 

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στο 

ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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• Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί 

φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο  επικουρικά από την 

Αναθέτουσα Αρχή στον διαγωνισμό,  αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν 

την υπηρεσία ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή  αρχείου 

PDF.   

Ειδικότερα  : 

(α) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι  πρέπει να αντλήσουν το επικουρικό αρχείο ΧΜL που 

έχει αναρτηθεί στον παρόντα διαγωνισμό στο ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσουν αρχικά 

τοπικά στον Η/Υ τους και στη συνέχεια  να μεταβούν στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

 Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξουν «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να 

τηλεφορτώσουν («ανεβάσουν») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού 

που άντλησαν από τον διαγωνισμό στο ΕΣΗΔΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνουν και επιλέγουν  ηλεκτρονικά, τα 

κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.  

(γ) Στη συνέχεια επιλέγουν  «Εκτύπωση» προκειμένου το αρχείο PDF να παραχθεί 

έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ. Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε 

εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,  εγκατεστημένο στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία  αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από 

φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο 

λογισμικό, όπως π.χ.  CutePDF. 

 (δ)  Κατόπιν υπογράφουν  ψηφιακά το ως άνω pdf έγγραφο και το υποβάλλουν στο 

φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου Xml στον  

χώρο του δ/σμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ ευθείας στην 

ηλεκτρονική υπηρεσία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), να δημιουργούν το EΕΕΣ να  

συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον παρόντα 

διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 

απαντήσεις  και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν  

ψηφιακά και  να το υποβάλλουν στον δ/σμό. 

 Σημειώνεται:  

Α.  Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο 

διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ 

Β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο 

διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων 

οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά 

ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, 

όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις 

οποίες στηρίζεται. Η πώληση των υπο προμήθεια ειδών δεν θεωρείται στήριξη σε 

τρίτο φορέα. 

Γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών 

φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να κατατίθεται, για 

κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα που μετέχει στην ένωση , χωριστό ΕΕΕΣ 

όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες  των απαιτουμένων αντίστοιχων 

πεδίων του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V  
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Δ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να  αναθέσει υπο μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα ή τμήματα της σύμβασης το οποίο υπερβαίνει το 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης ο οικονομικός φορέας υποβάλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ ενοτητα Α και Β  του ΕΕΕΣ,  για καθέναν 

από τους υπεργολάβους. Επίσης εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες τους θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν και ποι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV  

εφόσον είναι σχετικές με τη ειδική ικανότητά τους στην οποία στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας.  

Τέλος,  εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας  και στηρίζεται στις ικανότητες 

του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, ανεξαρτήτως του 

ποσοστού της αξίας του τμήματος που θα αναθέσει στον υπεργολάβο τότε  θα πρέπει 

να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ 

αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό 

εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που 

ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 

αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα καθώς επίσης και από από όλους όσους έχουν 

προς τούτο υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και 

της παρούσας διακήρυξης, και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

υπογραφής στην έντυπη μορφή τους.  

 

 Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ με τη χρήση του 

αρχείου .pdf   

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, 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. 

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 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016  

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: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση  της έγγραφης 

πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο  
Ειδικότερα Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(IKE), 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. 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.4 ΠΕΡ.β’  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας εκδόσεως  μετά  από την 

κοινοποίηση  της έγγραφης πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

γ) για την  Παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία 

Προσκόμισης των δικαιολογητικών  κατακύρωσης είναι φορολογικά και 

ασφαλιστικά ενήμερος 

Επιπλέον πέραν των ως άνω πιστοποιητικών της παραγράφου 2.2.3.2  απαιτείται 

υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές 

Ειδικότερα :  

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 Οι εταιρείες περιορισμένες ευθύνης (Ε.Π.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
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 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

δ) για την  Παράγραφο 2.2.3.2α (περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),  πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 

υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

 

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. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
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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. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5. δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των 

μετοχών 2, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . 

[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 

του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 

της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, 

κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό 

αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 

μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που 

έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην 

οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση 

περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 

δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων 

που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 

κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 

Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 

προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 

που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων 

απαιτείται η προσκόμιση  όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από όλα τα 

μέλη αυτών. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, 

ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο 

στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 

 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύμφωνα με 

τις διατάξεις κάθε Χώρας) του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων 

απαιτείται η προσκόμιση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης από όλα τα μέλη αυτών 

                                                 
2 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 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 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.  

Β.3 Για την απόδειξη μέρους της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας (2015-2016-2017) 

όπου θα αποδεικνύεται το ύψος του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών το 

οποίο θα πρέπει να είναι συναθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό του 

προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α..  
 

Β.4. 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.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. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.3 

 

                                                 
3 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για όλες τις 

περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

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 στην Ελληνική 

Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 

ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 

του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α 

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. 
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(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 

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»  
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2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν, επι ποινή αποκλεισμού: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79 Ν. 4412/2016) 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά, στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

- Έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τευχών της 

μελέτης της υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

παρούσας, καθώς και των συναφών με αυτή διατάξεων των κείμενων νόμων 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

- Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

-Αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 

σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 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 το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού. Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (πχ ανταλλακτικού, υπηρεσίας, 

αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οδηγεί στην 

απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

στοιχεία που τεκμηριώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών  

όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπηρεσίας, και πρέπει να  περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα κάτωθι στοιχεία επι ποινή 

αποκλεισμού: 

 Το  προφίλ  της  επιχείρησης  του  διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, 

τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 

 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι η τεχνική του προσφορά είναι 

απόλυτα σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές τη μελέτης  

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί μέρους λειτουργιών 

στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο 

προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα αποδεικτικά τεχνικά φυλλάδια, 

και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση 

του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε 

να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. 

Ειδικότερα απαιτείται να προσκομίσει :  
Α. Για τα φορτηγά : 
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1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε φορτηγό που 

προσφέρει µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των 

προβλεποµένων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην 

υπεύθυνη δήλωση  θα  καταγράφονται  αναλυτικά  και  τα  τεχνικά  

χαρακτηριστικά  του  κάθε φορτηγού, τα οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών έργου τα οποία θα 

διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων και οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πληρωµής των τελών κυκλοφορίας χρήσης  

τρέχοντος  έτους  των φορτηγών έργου. 

4) Φωτοαντίγραφο  ασφαλιστήριου  συµβολαίου  των  φορτηγών  και  

φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

6) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από 

∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

7) Φωτοαντίγραφο της επικυρωµένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς. 

8) Άδεια οδικού µεταφορέα σύµφωνα µε το Π.∆. 346/2001 ως ισχύει ή έναρξη 

επαγγέλµατος σχετική µε το επάγγελµα. 

9) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή 

του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται 

ιδιωτικό συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος 

και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, κατατεθειμένο στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

10) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από 

συµβολαιογράφο µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Β. Για τα απορριµµατοφόρα: 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε απορριµµατοφόρο 

που προσφέρει µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των 

προβλεποµένων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην 

υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του κάθε απορριµµατοφόρου, τα οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των απορριµµατοφόρων τα οποία θα 

διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων και οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφο  ασφαλιστήριου  συµβολαίου  των  φορτηγών  και  

φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

4) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από 

∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

5) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή 

του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται 

ιδιωτικό συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος 

και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 
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6) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από 

συµβολαιογράφο µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Γ. Για τα υπόλοιπα µεταφορικά µέσα: 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε όχηµα που προσφέρει 

µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των προβλεποµένων 

υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση 

θα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε οχήµατος, 

τα οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων τα οποία 

θα διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των  οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων  πληρωµής   των  τελών  κυκλοφορίας  

χρήσης  τρέχοντος  έτους  των µεταφορικών µέσων. 

4) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συµβολαίου των µηχανηµάτων και των 

οχηµάτων και φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

5) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από 

∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

6) Φωτοαντίγραφο της επικυρωµένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς. 

7)  Άδεια  οδικού  µεταφορέα   σύµφωνα   µε   το  Π.∆.  346/2001 ως  ισχύει  ή  

για  οδηγούς  ταξί,  Ειδική Επαγγελµατική Άδεια Οδήγησης Ε.∆.Χ. Αυτοκινήτου, 

ή έναρξη επαγγέλµατος σχετική µε το επάγγελµα. 

8) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή 

του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται 

ιδιωτικό συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος 

και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  

το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη 

εκτέλεση αυτής. 

9) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από 

συµβολαιογράφο µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Εάν σε κάποια  χώρα  βεβαιώνεται  από  αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται τα  

παραπάνω  έγγραφα  ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν τις ως άνω αναφερόµενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 

υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος στην δηµοπρασία, η οποία γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από 

µία (1) εταιρείες, ή ένωση ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 

εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση. Στην 

περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο 

ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει 

στο διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στην δηµοπρασία  για 
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λογαριασµό  του υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει  σε αυτήν ή ειδικός 

σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

 

Εφόσον ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση “τρίτου φορέα” προκειµένου να 

εξασφαλίσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε µηχανήµατα, υποβάλλει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά και για τα προσφερόµενα µηχανήµατα. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω  και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα IΙ (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) της διακήρυξης. Ειδικότερα :   

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 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 το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις  ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων υποχρεούται να επισυνάψει στην  ηλεκτρονική 

οικονομική  

προσφορά του, επιπλέον συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, το 

συνημμένο στο   

τέλος της  παρούσας  έντυπο οικονομικής  προσφοράς   μορφή εγγράφου  .pdf. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)  

 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται  

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. 
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4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

  
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα ΕΚΑΤΌΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) 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 παρέτειναν 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. (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 είναι εναλλακτική προσφορά,  που δεν επιτρέπεται  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( 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,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 



31 

 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) 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 της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 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»  η οποία θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 πμ  

 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 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 το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο 

των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 

δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω 

όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα 

αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 

(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση 

οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως 

άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 

προς έγκριση. 

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.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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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 είκοσι  (20) 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 2.2.9.2 της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής της παραγράφου  2.2.4,2.2.5 και 2.2.6. 

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. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 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 

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. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν  

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  

το ΕΕΕΣ 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 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας, Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της 

αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός 

ανάδοχος είχε δηλώσει με  το ΕΕΕΣ 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 προσωρινού αναδόχου (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 
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ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 

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 στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 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.   

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 αυτών,  

Β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

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 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 έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης  ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά 

μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 

πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 

επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 

Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με 

αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:  

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  



36 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, 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. Το 

περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με 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 επιστρέφεται στο σύνολό της 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 της ως άνω εγγύησης 

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.  

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. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 

αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 

από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) 

της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. 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. 
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 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των μισθώσεων  

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και 

στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων/τιμολογήσεων. 

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγµατοποιείται κάθε μήνα, αφού γίνει πρώτα η 

παραλαβή της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, εντός το αργότερο 

πέντε (5) ημερών από το τέλος του μήνα μίσθωσης. Όλα τα δικαιολογητικά 

πληρωµής ελέγχονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου. Καµία επιπλέον 

αµοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται και τμηματικά με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 5 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. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης.  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος.   

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 της αναθέτουσας αρχής, 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 υλικό 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 αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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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. 

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 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

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  

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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 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 Διάρκειας της Σύμβασης 
6.1.1. Από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης αρχίζουν οι συµβατικές προθεσµίες, όπως 
ορίζονται στο Ν. 4412/16. Η διάρκεια λήξης της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες από την 
υπογραφή της Σύµβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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 μίσθωσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν  λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
πραγματοποιηθούν οι μισθώσεις με ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.  

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους της υπ’ αριθμ. 
5/2018  μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με τον χρόνο διάρκειας της 
σύμβασης 
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6.2  Παραλαβή της σύµβασης - Χρόνος και τρόπος παραλαβής µισθώσεων 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 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 μακροσκοπικά  

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 παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές 

παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 

δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των μισθώσεων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Παραρτήματα της 

παρούσας Διακήρυξης.  

Αν η παραλαβή των μισθώσεων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τις μισθώσεις αποδεικτικό πραγματοποίησης τούτων, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, την ορισµένη επιτροπή 

παραλαβής της µίσθωσης ή από εντεταλµένους για την επιτήρηση της κατά 

περίπτωση µίσθωσης υπαλλήλους, που ορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις εντολές και υποδείξεις που του 

δίνονται από την Υπηρεσία καθώς και από όλους τους εντεταλµένους υπαλλήλους για 

αυτό το σκοπό. 

Όλα τα οχήµατα - µεταφορικών µέσων θα πρέπει να πληρούν όλες τις νόµιµες 

προδιαγραφές για τα  συστήµατα  ασφαλείας, σήµανσης  και στάθµης  θορύβου και 

κατά περίπτωση να φέρουν: 

 Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας (αρθ. 90 του Ν. 2696/99) 

 Να συνοδεύονται µε την άδεια κυκλοφορίας 
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 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ΚΤΕΟ (για τα µεταφορικά 

µέσα). 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωµής των τελών κυκλοφορίας (αρθ. 

2 του Π.∆. 304/2000, τροποποίηση του Π.∆. 395/94) (εξαιρούνται τα 

απορριµµατοφόρα). 

 Τα υπό µίσθωση µεταφορικά µέσα, πρέπει να είναι άρτια συντηρηµένα, να 

διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

(έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. κ.τ.λ.) ώστε να χρησιµοποιηθούν στην παροχή υπηρεσίας 

της προκαθορισµένης µετακίνησης και να πληρούν όλους τους κανόνες τις 

οδικής ασφάλειας. 

Το ότι η Υπηρεσία έχει την ευθύνη επιτήρησης της µίσθωσης δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, ή τους ισχύοντες Νόµους. 

 

6.3  Απόρριψη συµβατικών µισθώσεων  – Αντικατάσταση 

 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των μισθώσεων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τις μισθώσεις που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.4 Αναπροσαρµογή τιµής 

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή των τιµών, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι τιµές 

µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καµιά 

περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις τιµές της υπηρεσίας που εµφαίνονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

Επίσης δεν προβλέπεται καµία αποζηµίωση  µηχανήµατος και µεταφορικού  µέσου 

για τους εξής λόγους: 

1. Αναπροσαρµογή τιµήµατος λόγω αύξησης της τιµής του καυσίµου έως 

ποσοστού 15% από την ισχύουσα τιμή πώλησης κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Μεταφορικά έξοδα µηχανηµάτων και οχηµάτων από τις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου µέχρι τον τόπο αναχώρησης ή το τόπο που εκτελούνται εργασίες ή 

τα εργοτάξια της Υπηρεσίας, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

3. Το κόστος του δεύτερου οδηγού για την εκτέλεση πολύωρων δροµολογίων, 

λόγω ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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4. Το κόστος αµοιβής του προσωπικού, ασφαλισής του, κ.τ.λ 

5. Έξοδα συντήρησης, επισκευής, ανταλλακτικά, καύσιµα, λιπαντικά, ελαστικά. 

6. Έξοδα τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφάλισης 

 

                                                                                         

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Τίτλος: «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018 - 2020» 

 

Αρ. Μελέτης  5/2018 

  

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών 

μέσων για τα έτη 2018 – 2020 

 

 

2.973.966,40 € με ΦΠΑ    

              

                                                                     

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση 
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- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Προϋπολογισμός 

- Έντυπο προσφοράς  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων, οχημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, αποκομιδής 

απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς κλπ: 

 

13. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) 

μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.   

14. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

15. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

16. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

17. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit  

18. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

19. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-360 lit 

20. Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 

ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

240hp 

21. Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 240hp και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 
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22. Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 

23. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου 

για ΑΕΚΚ. 

24. Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου 

για ΑΕΚΚ  και εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

Η προμήθεια προϋπολογισμού 2.973.966,40 € με Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από 

ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει  τον  Κ.Α. 20-6233.0002 προϋπολογισμών 

οικονομικών ετών 2018-2019-2020 ενώ σε περίπτωση που η σύμβαση ξεκινήσει μέσα 

στο 2019 θα επιβαρύνει και τον Προϋπολογισμό στου 2021. 

 

 

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν. 

3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα ‘’ Καλλικράτης’’. 

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

 

 

  

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων, 

οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, 

αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς κλπ: 

 

1. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) 

μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.   

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


45 

 

2. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

3. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

4. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

5. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit  

6. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

7. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-360 lit 

8. Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 

ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

240hp 

9. Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 240hp και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

10. Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 

11. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου 

για ΑΕΚΚ. 

12. Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου 

για ΑΕΚΚ  και εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. Για τα φορτηγά : 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε φορτηγό που προσφέρει 

µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των προβλεποµένων υπηρεσιών 

και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση  θα  

καταγράφονται  αναλυτικά  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  κάθε φορτηγού, τα 
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οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά 

περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών έργου τα οποία θα 

διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των µηχανηµάτων και οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πληρωµής των τελών κυκλοφορίας χρήσης  

τρέχοντος  έτους  των φορτηγών έργου. 

4) Φωτοαντίγραφο  ασφαλιστήριου  συµβολαίου  των  φορτηγών  και  

φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

6) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από 

∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

7) Φωτοαντίγραφο της επικυρωµένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς. 

8) Άδεια οδικού µεταφορέα σύµφωνα µε το Π.∆. 346/2001 ως ισχύει ή έναρξη 

επαγγέλµατος σχετική µε το επάγγελµα. 

9) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του 

φυσικού προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό 

συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του 

ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της 

σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

10) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από 

συµβολαιογράφο µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Β. Για τα απορριµµατοφόρα: 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε απορριµµατοφόρο που 

προσφέρει µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των προβλεποµένων 

υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση θα 

καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε 

απορριµµατοφόρου, τα οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των απορριµµατοφόρων τα οποία θα 

διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των µηχανηµάτων και οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφο  ασφαλιστήριου  συµβολαίου  των  φορτηγών  και  

φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

4) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από 

∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

5) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του 

φυσικού προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό 

συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του 

ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της 

σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 
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6) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από 

συµβολαιογράφο µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Γ. Για τα υπόλοιπα µεταφορικά µέσα: 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε όχηµα που προσφέρει 

µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των προβλεποµένων υπηρεσιών 

και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση θα 

καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε οχήµατος, τα 

οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά 

περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων τα οποία θα 

διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των  οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων  πληρωµής   των  τελών  κυκλοφορίας  χρήσης  

τρέχοντος  έτους  των µεταφορικών µέσων. 

4) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συµβολαίου των µηχανηµάτων και των οχηµάτων 

και φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

5) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από 

∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

6) Φωτοαντίγραφο της επικυρωµένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς. 

7)  Άδεια  οδικού  µεταφορέα   σύµφωνα   µε   το  Π.∆.  346/2001 ως  ισχύει  ή  για  

οδηγούς  ταξί,  Ειδική Επαγγελµατική Άδεια Οδήγησης Ε.∆.Χ. Αυτοκινήτου, ή 

έναρξη επαγγέλµατος σχετική µε το επάγγελµα. 

8) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του 

φυσικού προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό 

συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του 

ιδιοκτήτη των µεταφορικών µέσων, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  το οποίο 

θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

9) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από 

συµβολαιογράφο µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Εάν σε κάποια  χώρα  βεβαιώνεται  από  αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται τα  παραπάνω  

έγγραφα  ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις 

του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του 

συµµετέχοντος στην δηµοπρασία, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη 

βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 

εταιρείες, ή ένωση ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 
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άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση. Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις 

προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν 

µπορεί να συµµετέχει στην δηµοπρασία  για λογαριασµό  του υπάλληλος εταιρίας 

που συµµετέχει  σε αυτήν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και 

µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

 

Εφόσον ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση “τρίτου φορέα” προκειµένου να εξασφαλίσει τον 

απαιτούµενο εξοπλισµό σε µηχανήµατα, υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 

για τα προσφερόµενα µηχανήµατα. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης αρχίζουν οι συµβατικές προθεσµίες, όπως 

ορίζονται στο Ν. 4412/16. Η διάρκεια λήξης της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες από 

την υπογραφή της Σύµβασης. 

Η σύμβαση υπολογίζεται ως κάτωθι κατ έτος : 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημέρες Τεμ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 

26ton. και ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα 

κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 22m3, 

πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.   

275 2 

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 

26ton. και ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα 

κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 22m3, 

πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

150 1 

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 

18ton. και ιπποδύναμης τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα 

κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, 

οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

150 2 

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 

18ton. και ιπποδύναμης τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα 

κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, 

οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 
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5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 

lit  

150 1 

6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-360 lit 

150 1 

8 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη 

φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

150 1 

9 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό 

μικτού βάρους τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά παραπέτια για 

εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp και 

κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 

10 
Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου 

πλάτους 1,25m για αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 
150 2 

11 

Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και 

εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ. 

150 1 

12 

Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και 

εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ  και 

εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, 

με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, την ορισµένη επιτροπή 

παραλαβής της µίσθωσης ή από εντεταλµένους για την επιτήρηση της κατά 

περίπτωση µίσθωσης υπαλλήλους, που ορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις εντολές και υποδείξεις που του 

δίνονται από την Υπηρεσία καθώς και από όλους τους εντεταλµένους υπαλλήλους για 

αυτό το σκοπό. 
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Όλα τα οχήµατα - µεταφορικών µέσων θα πρέπει να πληρούν όλες τις νόµιµες 

προδιαγραφές για τα  συστήµατα  ασφαλείας, σήµανσης  και στάθµης  θορύβου και 

κατά περίπτωση να φέρουν: 

 

 Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας (αρθ. 90 του Ν. 2696/99) 

 Να συνοδεύονται µε την άδεια κυκλοφορίας 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ΚΤΕΟ (για τα µεταφορικά 

µέσα). 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωµής των τελών κυκλοφορίας (αρθ. 

2 του Π.∆. 304/2000, τροποποίηση του Π.∆. 395/94) (εξαιρούνται τα 

απορριµµατοφόρα). 

 Τα υπό µίσθωση µεταφορικά µέσα, πρέπει να είναι άρτια συντηρηµένα, να 

διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

(έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. κ.τ.λ.) ώστε να χρησιµοποιηθούν στην παροχή υπηρεσίας 

της προκαθορισµένης µετακίνησης και να πληρούν όλους τους κανόνες τις 

οδικής ασφάλειας. 

 

Το ότι η Υπηρεσία έχει την ευθύνη επιτήρησης της µίσθωσης δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, ή τους ισχύοντες Νόµους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΥΘΥΝΕΣ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

 

Η Υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες της, θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τουλάχιστον 

δύο(2) ημέρες νωρίτερα το έργο ή τις θέσεις που θα εργαστεί, πλήν των εκτάκτων 

περιπτώσεων. 

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο µε ευθύνη της υπηρεσίας, αναβληθεί η εργασία την 

συγκεκριµένη µέρα, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση. Σε περίπτωση µη 

ανταπόκρισης του αναδόχου σε επανειληµµένες οχλήσεις της υπηρεσίας (τηλέφωνο, 

φαξ), αυτή µπορεί  µονοµερώς  να προβεί στην λύση της σύµβασης (έκπτωτος). 

 

Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στον Δήµο  Μυκόνου  για την 

πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός , ο 

οποίος πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κάθε είδους δουλείες.  

Ο ∆ήµος  Μυκόνου εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω  δεν  τηρείται,  

δικαιούται  να  απαιτήσει  την  κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής  η  οποία  θα 

συνοδεύει την σύµβαση.  
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Ο ∆ήµος Μυκόνου δικαιούται να προβεί στην µονοµερή λύση της σχετικής 

σύµβασης για τον λόγο αυτό, µε απόφαση του ∆.Σ. 

 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα µε βάση την ημερήσια  απασχόληση 

των οχημάτων.  

 

∆εν νοείται σε καµιά περίπτωση άρνηση του αναδόχου να εκτελέσει εργασία σε 

οποιοδήποτε σηµείο του ζητηθεί εντός των ορίων του ∆ήµου. 

 

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για την 

αποφυγή τυχόν ατυχηµάτων  και  για  οποιοδήποτε  ατύχηµα  στο  προσωπικό  του  ή  

σε  κάθε  τρίτο,  αυτός  θα  έχει  την αποκλειστική ευθύνη. 

 

Τυχόν ζηµιές που θα προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου θα επιδιορθώνονται 

αµέσως από τον ίδιο, διαφορετικά η επιδιόρθωση θα γίνεται από το ∆ήµο σε βάρος 

και για λογαριασµό του. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το προσωπικό για τη λειτουργία των οχημάτων 

συμπεριλαμβανομένων των απορριμματοφόρων . 

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και άλλες νόµιµες 

επιβαρύνσεις όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της µίσθωσης.  

 

Τα απορριµµατοφόρα  θα χρησιµοποιηθούν  για την κάλυψη των  απαιτήσεων της 

αποκοµιδής του Δήμου Μυκόνου σε όλα τα γεωγραφικά όρια του νησιού  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή των τιµών, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι τιµές 

µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καµιά 

περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις τιµές της υπηρεσίας που εµφαίνονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

Επίσης δεν προβλέπεται καµία αποζηµίωση  µηχανήµατος και µεταφορικού  µέσου 

για τους εξής λόγους: 

7. Αναπροσαρµογή τιµήµατος λόγω αύξησης της τιµής του καυσίµου έως 

ποσοστού 15% από την ισχύουσα τιμή πώλησης κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Μεταφορικά έξοδα µηχανηµάτων και οχηµάτων από τις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου µέχρι τον τόπο αναχώρησης ή το τόπο που εκτελούνται εργασίες ή 

τα εργοτάξια της Υπηρεσίας, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

9. Το κόστος του δεύτερου οδηγού για την εκτέλεση πολύωρων δροµολογίων, 

λόγω ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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10. Το κόστος αµοιβής του προσωπικού, ασφαλισής του, κ.τ.λ 

11. Έξοδα συντήρησης, επισκευής, ανταλλακτικά, καύσιµα, λιπαντικά, ελαστικά. 

12. Έξοδα τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφάλισης 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά το µηχάνηµα ή µεταφορικό µέσο 

που πρόσφερε κατάλληλο προς εργασία και µε κατάλληλο προσωπικό (οδηγό, 

χειριστή, κλπ) που κατέχουν τις απαιτούµενες άδειες οδηγού - χειριστή. 

 

Το µισθωµένο µηχάνηµα ή µεταφορικό µέσο κατά την έναρξη της ηµερήσιας 

εργασίας οφείλει να είναι πλήρες καυσίµων και έτοιµο προς εργασία, µε τον 

κατάλληλο χειριστή - οδηγό σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 

Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του 

µηχανήµατος ή µεταφορικού µέσου  που προσφέρει όπως: αποζηµίωση οδηγού-

χειριστού-συνοδού, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις απαραίτητες 

ασφαλιστικές εισφορές κλπ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την 

λειτουργία και χρήση του µηχανήµατος ή µεταφορικού µέσου. 

 

Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο δεν διατελεί σε εργασιακή 

σχέση µετά της Υπηρεσίας αλλά µετά του αναδόχου. Ο δε ανάδοχος αναλαµβάνει την 

ευθύνη κάθε αποζηµιώσεως από ατύχηµα στο προσωπικό του, απορρέοντος από τις 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως σήµερα ισχύουν, η δε υπηρεσία απαλλάσσεται από 

κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Επίσης ο µειοδότης υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό και ευθύνεται για την 

επικόλληση των ενσήµων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί Ι.Κ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

 

Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ή υπερεργασίας και εργασία τις 

Κυριακές και αργίες, σύµφωνα µε  όσα σχετικά ορίζονται από τη νοµοθεσία, χωρίς ο 

Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης αποζηµίωσης πέρα από αυτά που 

προβλέπονται στην σύµβαση,εφόσον τηρείται το μέγιστο επιτρεπτό κατά το νόμο 

όριο ωρών εργασίας. 

 

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους 

σχετικούς νόµους και κανονισµούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών,  ή  σε  

οποιονδήποτε τρίτο  και  για  τη  λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε 

να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 

ασθενειών κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

 

Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα παραχωρηθεί στον ανάδοχο εντός του ΧΥΤΑ 

χώρος για τη στάθμευση και συντήρηση του μισθωμένου εξοπλισμού.Οποιαδήποτε 

ζηµιά στο µηχάνηµα  ή µεταφορικό µέσο, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή 

δολιοφθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών, της µίσθωσης ή της στάθµευσης του 

µηχανήµατος στον χώρο του Δήμου, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι 

υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. Η 

Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για αστική αποζηµίωση τρίτων για ζηµιές ή 

φθορές που θα προξενηθούν κατά τον χρόνο λειτουργίας του µηχανήµατος. 

 

Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήµατα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζηµιές 

σε περιουσίες τρίτων ή στο χειριζόµενο µηχάνηµα έργου - µεταφορικό µέσο που 

αποδεδειγµένα οφείλονται σε αµέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού 

του, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία σχετικά µε την 

Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζοµένων. Επίσης υποχρεούται να εφαρµόσει  τα 

τυχόν προτεινόµενα από  την Υπηρεσία,  ή  από  τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα 

µέτρα ασφαλείας. 

 

Για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών οι ιδιοκτήτες (ανάδοχοι) πρέπει να 

λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα εξασφαλίζοντας στα µηχανήµατά  τους, τους 

αναγκαίους βοηθούς που θα διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις τους. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε 

περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς  

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και 

έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες  για  κάθε  τι  που  θα  

τύχει,  είτε  από  δική  του  υπαιτιότητα,  είτε  από  το  εργαζόµενο  σ’  αυτόν 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται 

για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το αντικείµενο της σύµβασης θα υπολογίζεται και θα τιµολογείται σε ημερήσια 

αποζηµίωση µίσθωσης ανά μονάδα και θα αφορά την απασχόληση του µισθωµένου 

µηχανήµατος -οχήματος για επτάωρο(7) ηµεροµίσθιο εργασίας . 
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Ο χρόνος της ηµερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση του µισθωµένου 

µηχανήµατος -οχήματος  στον  ∆ήµο  Μυκόνου,υπολογιζόμενο από την εκκίνηση 

από το ΧΥΤΑ έως τη λήξη στο ΧΥΤΑ. 

 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν σύµφωνα  µε τη νοµοθεσία (Κοινοτική και Εθνική): Τα 

ωράρια οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης των οδηγών - χειριστών µηχανηµάτων  

έργων και µεταφορικών µέσων. Για την εκτέλεση πολύωρων δροµολογίων, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει, δύο οδηγούς που απαιτούνται για να µην υπάρξει 

καθυστέρηση λόγω ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην 

προσφορά του το κόστος δύο οδηγών για τα συγκεκριµένα δροµολόγια. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης  µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, 

θα τηρείται καθηµερινά ηµερολόγιο. 

 

Ο Ανάδοχος εφ’ όσον του ζητηθεί — για να µην υπάρχουν διαφωνίες, υποχρεούται 

να προβαίνει κατ’ αντιπαράσταση µε την Υπηρεσία, στην καταγραφή του χρόνου της 

ηµερήσιας εργασίας σε ∆ελτία Εργασιών όπου θα καταγράφεται µεταξύ άλλων η 

ηµεροµηνία, οι ακριβείς ώρες εργασίας, η τοποθεσία, το είδος των εργασιών, και 

ενδεχοµένως οι σχετικές παρατηρήσεις. Το δελτίο εργασιών θα τηρείται εις διπλούν 

και θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και από τον Ανάδοχο.  

 

Ο ∆ήµος Μυκόνου µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο 

συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη 

συγκεκριµένη ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών 

στοιχείων. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις 

δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. 

 

Για τα µισθωµένα απορριµµατοφόρα ο χρόνος λειτουργίας θα βεβαιώνεται από το 

ειδικό δελτίο της Υπηρεσίας και από τον όργανο - µετρητή  ωρών λειτουργίας του 

οχήµατος.  Αν αυτό δεν διαθέτει τέτοιο όργανο, τότε από τον ταχογράφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Το πρόγραµµα  εργασιών του κάθε αναδόχου θα ορίζεται εγκαίρως - κατ’ελάχιστο 

δύο(2) ημέρες νωρίτερα- από το ∆ήµο  Μυκόνου σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες 

του,πλήν των εκτάκτων αναγκών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
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Η επίλυση διαφορών µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθµίζεται  σύµφωνα  µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 

Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του 

προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 

µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 

µίσθωσης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, για φθορές µηχανηµάτων,  

λιπαντικά, των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων, οι φόροι, τέλη, δασµοί,  

ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα 

πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του.  

 

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει γενικά όλες τις κάθε 

είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. 

καθώς και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις 

Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες. 

 

Τον ανάδοχο  βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων συµπεριλαµβανοµένων 

και  των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των χειριστών - οδηγών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγµατοποιείται κάθε μήνα, αφού γίνει πρώτα η 

παραλαβή της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, εντός το αργότερο 

πέντε (5) ημερών από το τέλος του μήνα μίσθωσης. Όλα τα δικαιολογητικά 

πληρωµής ελέγχονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου. Καµία επιπλέον 

αµοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος 

διαγωνισµού. Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα 

διεξάγονται από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι. 

∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή 

εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα 

στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική 

περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και 

αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

1. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton.(τεμάχια 2) 

 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) μεγαλύτερης 

των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.  

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. 

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

2. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton.(τεμάχιο 1) 

 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. 

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

3. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 
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ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. 

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

4. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. (τεμάχια 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. 

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

5. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg, (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit. 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. 

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

6. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg (τεμάχιο 1) 
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Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. 

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

7. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg (τεμάχιο 1)  

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-

360 lit 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. 

Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

8. Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 

ton (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton.με 

χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της 

τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους. 
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9. Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 240hp και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της 

τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

10. Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m 

για αποκομιδή απορριμμάτων από στενά (τεμάχια 2) 

 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

11. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως 

τύπου για ΑΕΚΚ (τεμάχιο 1). 

 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της 

τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 
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12. Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως 

τύπου για ΑΕΚΚ  και εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 

τουλάχιστον, με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) (τεμάχιο 1) 

 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες 

τις νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η 

ασφάλισή, τα καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της 

τιµής προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε 

την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και 

συντήρηση του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον 

ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα 

ελεγχθούν από τον Δήµο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Τίτλος: «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018 - 2020» 

 

Αρ. Μελέτης  5/2018 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημέρες Τεμ 

Ημερήσιο 

μίσθωμα 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης τουλά-

χιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  

υπερκα-τασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit.   

275 2 518 € 284.900,00 € 

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης του-

λάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας εως 360 lit. 

150 1 512,00 € 76.800,00 € 

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης κάδων 

με κρύο νερό 

150 2 512,00 € 153.600,00 € 

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης τουλά-

χιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκα-τασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και 

στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 508,00 € 76.200,00 € 

5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατα-σκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit  

150 1 506,00 € 75.900,00 € 
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6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και 

στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 506,00 € 75.900,00 € 

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-360 lit 

150 1 512,00 € 76.800,00 € 

8 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με 

αρπάγη, μικτού βάρους τουλάχιστον 18 

ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη 

φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

240hp 

150 1 510,00 € 76.500,00 € 

9 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο 

ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά παραπέτια για 

εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 240hp και κίνηση στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 506,00 € 75.900,00 € 

10 

Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με 

καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 

150 2 500,00 € 150.000,00 € 

11 

Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και 

εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για 

ΑΕΚΚ. 

150 1   

12 

Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και 

εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για 

ΑΕΚΚ  και εναλασσόμενη καρότσα-

δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 511,20 € 76.680,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 
1.199.180,00 

€ 

ΦΠΑ  287.803,20 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

1.486.983,20 

€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩN 

 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημέρες Τεμ 
Ημερήσιο 

μίσθωμα 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 26ton. και 

ιπποδύναμης τουλά-χιστον 300hp. με 

χωρητικότητα κάδου  υπερκα-

τασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit.   

275 2   

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 26ton. και 

ιπποδύναμης του-λάχιστον 300hp. με 

χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής 

(πρέσσα) μεγαλύτερης των 22m3, 

πλάγιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας εως 360 lit. 

150 1   

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 18ton. και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 280hp. με 

χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής 

(πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, 

οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης 

κάδων με κρύο νερό 

150 2   

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 18ton. και 

ιπποδύναμης τουλά-χιστον 280hp. με 

χωρητικότητα κάδου υπερκα-

τασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση 

και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1   
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5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου υπερκατα-

σκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit  

150 1   

6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση 

και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1   

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-360 lit 

150 1   

8 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με 

αρπάγη, μικτού βάρους τουλάχιστον 

18 ton.με χαμηλά παραπέτια για 

εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 240hp 

150 1   

9 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο 

ανατρεπόμενο με γερανό μικτού 

βάρους τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά 

παραπέτια για εύκολη φόρτωση και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp και 

κίνηση στους τέσσερεις τροχούς 

(4Χ4) 

150 1   

10 

Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα 

με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m 

για αποκομιδή απορριμμάτων από 

στενά 

150 2   

11 

Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο 

(hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα 

βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ. 

150 1   
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12 

Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο 

(hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα 

βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ  και 

εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή 

νερού 10m3 τουλάχιστον, με κίνηση 

και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1   

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 

χωρις  ΦΠΑ 
 

                                                                                                                                  

ΦΠΑ  
 

                                                                                                               

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  

  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Τίτλος: «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018 - 2020» 

 

Αρ. Μελέτης  5/2018 

  

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών 

μέσων για τα έτη 2018 – 2020 

 

 

2.973.966,40 € με ΦΠΑ    
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση 

- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Προϋπολογισμός 

- Έντυπο προσφοράς  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων, οχημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, αποκομιδής 

απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς κλπ: 

 

25. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.   

26. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

27. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με προεγκαταστημένο 

σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

28. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

29. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit  
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30. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-

1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

31. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-

360 lit 

32. Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton.με 

χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

33. Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους τουλάχιστον 

12 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

34. Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 

35. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ. 

36. Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ  και 

εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

Η προμήθεια προϋπολογισμού 2.973.966,40 € με Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους του Δήμου και θα βαρύνει  τον  Κ.Α. 20-6233.0002 προϋπολογισμών οικονομικών 

ετών 2018-2019-2020 ενώ σε περίπτωση που η σύμβαση ξεκινήσει μέσα στο 2019 θα 

επιβαρύνει και τον Προϋπολογισμό στου 2021. 

 

 

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν. 

3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010 Πρόγραμμα ‘’ Καλλικράτης’’. 

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

 

 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

3. ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων, 

οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου, 

αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικούς καθαρισμούς κλπ: 

 

13. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.   

14. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

15. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με προεγκαταστημένο 

σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

16. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης 

των 16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

17. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit  

18. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-

1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

19. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-

360 lit 

20. Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton.με 

χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

21. Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους τουλάχιστον 

12 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

και κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

22. Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 
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23. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ. 

24. Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ  και 

εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

 

 

4. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. Για τα φορτηγά : 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε φορτηγό που προσφέρει µαζί µε 

όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των προβλεποµένων υπηρεσιών και την 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση  θα  καταγράφονται  

αναλυτικά  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  κάθε φορτηγού, τα οποία θα πρέπει να 

συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 

τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών έργου τα οποία θα διατίθενται 

προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων 

και οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πληρωµής των τελών κυκλοφορίας χρήσης  τρέχοντος  

έτους  των φορτηγών έργου. 

4) Φωτοαντίγραφο  ασφαλιστήριου  συµβολαίου  των  φορτηγών  και  φωτοαντίγραφα  των  

αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

6) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από ∆ηµόσιο ή 

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

7) Φωτοαντίγραφο της επικυρωµένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς. 

8) Άδεια οδικού µεταφορέα σύµφωνα µε το Π.∆. 346/2001 ως ισχύει ή έναρξη 

επαγγέλµατος σχετική µε το επάγγελµα. 

9) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό 

ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών 

µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη 

εκτέλεση αυτής, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

10) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από συµβολαιογράφο 

µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και 

µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 
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Β. Για τα απορριµµατοφόρα: 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε απορριµµατοφόρο που 

προσφέρει µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των προβλεποµένων 

υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση θα 

καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε απορριµµατοφόρου, τα 

οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά 

περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των απορριµµατοφόρων τα οποία θα 

διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

µηχανηµάτων και οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφο  ασφαλιστήριου  συµβολαίου  των  φορτηγών  και  φωτοαντίγραφα  

των  αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

4) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από ∆ηµόσιο ή 

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

5) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό 

ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών 

µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη 

εκτέλεση αυτής. 

6) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από συµβολαιογράφο 

µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και 

µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Γ. Για τα υπόλοιπα µεταφορικά µέσα: 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε όχηµα που προσφέρει µαζί µε 

όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη παροχή των προβλεποµένων υπηρεσιών και την 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε οχήµατος, τα οποία θα πρέπει να συµφωνούν µε τα 

αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων τα οποία θα 

διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των  

οχηµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων  πληρωµής   των  τελών  κυκλοφορίας  χρήσης  

τρέχοντος  έτους  των µεταφορικών µέσων. 

4) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συµβολαίου των µηχανηµάτων και των οχηµάτων και 

φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

5) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από ∆ηµόσιο ή 

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 
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6) Φωτοαντίγραφο της επικυρωµένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς. 

7)  Άδεια  οδικού  µεταφορέα   σύµφωνα   µε   το  Π.∆.  346/2001 ως  ισχύει  ή  για  οδηγούς  

ταξί,  Ειδική Επαγγελµατική Άδεια Οδήγησης Ε.∆.Χ. Αυτοκινήτου, ή έναρξη επαγγέλµατος 

σχετική µε το επάγγελµα. 

8) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό 

ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των µεταφορικών 

µέσων, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της 

σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

9) Σε περίπτωση σύµπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού από συµβολαιογράφο 

µεταξύ των συµµετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και 

µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Εάν σε κάποια  χώρα  βεβαιώνεται  από  αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται τα  παραπάνω  

έγγραφα  ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του 

παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του 

συµµετέχοντος στην δηµοπρασία, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νοµικές καταστάσεις. 

 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 

εταιρείες, ή ένωση ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 

φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 

όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από 

µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στην 

δηµοπρασία  για λογαριασµό  του υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει  σε αυτήν ή ειδικός 

σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

 

Εφόσον ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση “τρίτου φορέα” προκειµένου να εξασφαλίσει τον 

απαιτούµενο εξοπλισµό σε µηχανήµατα, υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τα 

προσφερόµενα µηχανήµατα. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.  

6. ΑΡΘΡΟ 3ο:ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης αρχίζουν οι συµβατικές προθεσµίες, όπως 

ορίζονται στο Ν. 4412/16. Η διάρκεια λήξης της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες από την 

υπογραφή της Σύµβασης. 

Η σύμβαση υπολογίζεται ως κάτωθι κατ έτος : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημέρες Τεμ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. 

και ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  

υπερκατασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.   

275 2 

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. 

και ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

150 1 

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. 

και ιπποδύναμης τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

150 2 

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. 

και ιπποδύναμης τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, οπίσθιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 

5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit  

150 1 

6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και 

χωρητικότητας κάδου υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-360 lit 

150 1 

8 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18 ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση 

και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

150 1 
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9 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό 

μικτού βάρους τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά παραπέτια για 

εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp και κίνηση 

στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 

10 
Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου 

πλάτους 1,25m για αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 
150 2 

11 

Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και 

εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ. 

150 1 

12 

Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) και 

εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ  και 

εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 

 

 

7. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, την ορισµένη επιτροπή παραλαβής της 

µίσθωσης ή από εντεταλµένους για την επιτήρηση της κατά περίπτωση µίσθωσης 

υπαλλήλους, που ορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συµµορφώνεται µε τις εντολές και υποδείξεις που του δίνονται από την Υπηρεσία καθώς 

και από όλους τους εντεταλµένους υπαλλήλους για αυτό το σκοπό. 

 

Όλα τα οχήµατα - µεταφορικών µέσων θα πρέπει να πληρούν όλες τις νόµιµες 

προδιαγραφές για τα  συστήµατα  ασφαλείας, σήµανσης  και στάθµης  θορύβου και κατά 

περίπτωση να φέρουν: 

 

 Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας (αρθ. 90 του Ν. 2696/99) 

 Να συνοδεύονται µε την άδεια κυκλοφορίας 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ΚΤΕΟ (για τα µεταφορικά µέσα). 

 Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωµής των τελών κυκλοφορίας (αρθ. 2 του 

Π.∆. 304/2000, τροποποίηση του Π.∆. 395/94) (εξαιρούνται τα απορριµµατοφόρα). 

 Τα υπό µίσθωση µεταφορικά µέσα, πρέπει να είναι άρτια συντηρηµένα, να 

διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

(έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. κ.τ.λ.) ώστε να χρησιµοποιηθούν στην παροχή υπηρεσίας της 
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προκαθορισµένης µετακίνησης και να πληρούν όλους τους κανόνες τις οδικής 

ασφάλειας. 

 

Το ότι η Υπηρεσία έχει την ευθύνη επιτήρησης της µίσθωσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 

από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ή 

τους ισχύοντες Νόµους. 

 

 

8. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΥΘΥΝΕΣ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

 

Η Υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες της, θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τουλάχιστον δύο(2) 

ημέρες νωρίτερα το έργο ή τις θέσεις που θα εργαστεί, πλήν των εκτάκτων περιπτώσεων. 

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο µε ευθύνη της υπηρεσίας, αναβληθεί η εργασία την 

συγκεκριµένη µέρα, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση. Σε περίπτωση µη 

ανταπόκρισης του αναδόχου σε επανειληµµένες οχλήσεις της υπηρεσίας (τηλέφωνο, φαξ), 

αυτή µπορεί  µονοµερώς  να προβεί στην λύση της σύµβασης (έκπτωτος). 

 

Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στον Δήµο  Μυκόνου  για την πραγµατική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός , ο οποίος πρέπει να είναι 

απαλλαγµένος από κάθε είδους δουλείες.  

Ο ∆ήµος  Μυκόνου εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω  δεν  τηρείται,  δικαιούται  

να  απαιτήσει  την  κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής  η  οποία  θα συνοδεύει την 

σύµβαση.  

 

Ο ∆ήµος Μυκόνου δικαιούται να προβεί στην µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για 

τον λόγο αυτό, µε απόφαση του ∆.Σ. 

 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα µε βάση την ημερήσια  απασχόληση των 

οχημάτων.  

 

∆εν νοείται σε καµιά περίπτωση άρνηση του αναδόχου να εκτελέσει εργασία σε 

οποιοδήποτε σηµείο του ζητηθεί εντός των ορίων του ∆ήµου. 
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Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για την 

αποφυγή τυχόν ατυχηµάτων  και  για  οποιοδήποτε  ατύχηµα  στο  προσωπικό  του  ή  σε  

κάθε  τρίτο,  αυτός  θα  έχει  την αποκλειστική ευθύνη. 

 

Τυχόν ζηµιές που θα προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου θα επιδιορθώνονται 

αµέσως από τον ίδιο, διαφορετικά η επιδιόρθωση θα γίνεται από το ∆ήµο σε βάρος και για 

λογαριασµό του. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το προσωπικό για τη λειτουργία των οχημάτων 

συμπεριλαμβανομένων των απορριμματοφόρων . 

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις 

όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της µίσθωσης.  

 

Τα απορριµµατοφόρα  θα χρησιµοποιηθούν  για την κάλυψη των  απαιτήσεων της 

αποκοµιδής του Δήμου Μυκόνου σε όλα τα γεωγραφικά όρια του νησιού  

 

9. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή των τιµών, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι τιµές 

µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καµιά περίπτωση 

δεν υπερβαίνουν τις τιµές της υπηρεσίας που εµφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Επίσης δεν προβλέπεται καµία αποζηµίωση  µηχανήµατος και µεταφορικού  µέσου για τους 

εξής λόγους: 

13. Αναπροσαρµογή τιµήµατος λόγω αύξησης της τιµής του καυσίµου έως ποσοστού 
15% από την ισχύουσα τιμή πώλησης κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

14. Μεταφορικά έξοδα µηχανηµάτων και οχηµάτων από τις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου µέχρι τον τόπο αναχώρησης ή το τόπο που εκτελούνται εργασίες ή τα 
εργοτάξια της Υπηρεσίας, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 

15. Το κόστος του δεύτερου οδηγού για την εκτέλεση πολύωρων δροµολογίων, λόγω 
ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

16. Το κόστος αµοιβής του προσωπικού, ασφαλισής του, κ.τ.λ 

17. Έξοδα συντήρησης, επισκευής, ανταλλακτικά, καύσιµα, λιπαντικά, ελαστικά. 

18. Έξοδα τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφάλισης 
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10. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά το µηχάνηµα ή µεταφορικό µέσο που 

πρόσφερε κατάλληλο προς εργασία και µε κατάλληλο προσωπικό (οδηγό, χειριστή, κλπ) 

που κατέχουν τις απαιτούµενες άδειες οδηγού - χειριστή. 

 

Το µισθωµένο µηχάνηµα ή µεταφορικό µέσο κατά την έναρξη της ηµερήσιας εργασίας 

οφείλει να είναι πλήρες καυσίµων και έτοιµο προς εργασία, µε τον κατάλληλο χειριστή - 

οδηγό σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 

Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του 

µηχανήµατος ή µεταφορικού µέσου  που προσφέρει όπως: αποζηµίωση οδηγού-χειριστού-

συνοδού, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις απαραίτητες ασφαλιστικές 

εισφορές κλπ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία και χρήση 

του µηχανήµατος ή µεταφορικού µέσου. 

 

Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο δεν διατελεί σε εργασιακή σχέση µετά 

της Υπηρεσίας αλλά µετά του αναδόχου. Ο δε ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη κάθε 

αποζηµιώσεως από ατύχηµα στο προσωπικό του, απορρέοντος από τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα, όπως σήµερα ισχύουν, η δε υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Επίσης ο µειοδότης υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό και ευθύνεται για την 

επικόλληση των ενσήµων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί Ι.Κ.Α. 

 

11. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΓΙΕΣ 

 

Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ή υπερεργασίας και εργασία τις Κυριακές και 

αργίες, σύµφωνα µε  όσα σχετικά ορίζονται από τη νοµοθεσία, χωρίς ο Ανάδοχος να 

δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης αποζηµίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται στην 

σύµβαση,εφόσον τηρείται το μέγιστο επιτρεπτό κατά το νόμο όριο ωρών εργασίας. 

 

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς 

νόµους και κανονισµούς. 
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12. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 

των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 

προσωπικό του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών,  ή  σε  οποιονδήποτε τρίτο  και  για  τη  

λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά τη διάρκεια 

της σύµβασης. 

 

Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα παραχωρηθεί στον ανάδοχο εντός του ΧΥΤΑ χώρος 

για τη στάθμευση και συντήρηση του μισθωμένου εξοπλισμού.Οποιαδήποτε ζηµιά στο 

µηχάνηµα  ή µεταφορικό µέσο, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά 

τη διάρκεια των εργασιών, της µίσθωσης ή της στάθµευσης του µηχανήµατος στον χώρο 

του Δήμου, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε 

δική του οικονοµική επιβάρυνση. Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για αστική 

αποζηµίωση τρίτων για ζηµιές ή φθορές που θα προξενηθούν κατά τον χρόνο λειτουργίας 

του µηχανήµατος. 

 

Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήµατα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζηµιές σε 

περιουσίες τρίτων ή στο χειριζόµενο µηχάνηµα έργου - µεταφορικό µέσο που 

αποδεδειγµένα οφείλονται σε αµέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του, 

βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία σχετικά µε την Ασφάλεια και 

Υγιεινή των εργαζοµένων. Επίσης υποχρεούται να εφαρµόσει  τα τυχόν προτεινόµενα από  

την Υπηρεσία,  ή  από  τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. 

 

Για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών οι ιδιοκτήτες (ανάδοχοι) πρέπει να λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα εξασφαλίζοντας στα µηχανήµατά  τους, τους αναγκαίους βοηθούς που θα 

διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις τους. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε 

περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς  κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει 

αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες  για  κάθε  τι  που  θα  τύχει,  είτε  

από  δική  του  υπαιτιότητα,  είτε  από  το  εργαζόµενο  σ’  αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, 

είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται για την εκτέλεση της σύµβασης. 
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13. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το αντικείµενο της σύµβασης θα υπολογίζεται και θα τιµολογείται σε ημερήσια 

αποζηµίωση µίσθωσης ανά μονάδα και θα αφορά την απασχόληση του µισθωµένου 

µηχανήµατος -οχήματος για επτάωρο(7) ηµεροµίσθιο εργασίας . 

 

Ο χρόνος της ηµερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση του µισθωµένου 

µηχανήµατος -οχήματος  στον  ∆ήµο  Μυκόνου,υπολογιζόμενο από την εκκίνηση από το 

ΧΥΤΑ έως τη λήξη στο ΧΥΤΑ. 

 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν σύµφωνα  µε τη νοµοθεσία (Κοινοτική και Εθνική): Τα ωράρια 

οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης των οδηγών - χειριστών µηχανηµάτων  έργων και 

µεταφορικών µέσων. Για την εκτέλεση πολύωρων δροµολογίων, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

παρέχει, δύο οδηγούς που απαιτούνται για να µην υπάρξει καθυστέρηση λόγω ανάπαυσης 

του πρώτου οδηγού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση ο 

ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος δύο οδηγών για τα 

συγκεκριµένα δροµολόγια. 

 

14. ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης  µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, θα 

τηρείται καθηµερινά ηµερολόγιο. 

 

Ο Ανάδοχος εφ’ όσον του ζητηθεί — για να µην υπάρχουν διαφωνίες, υποχρεούται να 

προβαίνει κατ’ αντιπαράσταση µε την Υπηρεσία, στην καταγραφή του χρόνου της 

ηµερήσιας εργασίας σε ∆ελτία Εργασιών όπου θα καταγράφεται µεταξύ άλλων η 

ηµεροµηνία, οι ακριβείς ώρες εργασίας, η τοποθεσία, το είδος των εργασιών, και 

ενδεχοµένως οι σχετικές παρατηρήσεις. Το δελτίο εργασιών θα τηρείται εις διπλούν και θα 

υπογράφεται από την Υπηρεσία και από τον Ανάδοχο.  

 

Ο ∆ήµος Μυκόνου µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη ή να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Σε επείγουσες περιπτώσεις η 

διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και 

καταχωρείται στο ηµερολόγιο. 
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Για τα µισθωµένα απορριµµατοφόρα ο χρόνος λειτουργίας θα βεβαιώνεται από το ειδικό 

δελτίο της Υπηρεσίας και από τον όργανο - µετρητή  ωρών λειτουργίας του οχήµατος.  Αν 

αυτό δεν διαθέτει τέτοιο όργανο, τότε από τον ταχογράφο. 

 

15. ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Το πρόγραµµα  εργασιών του κάθε αναδόχου θα ορίζεται εγκαίρως - κατ’ελάχιστο δύο(2) 

ημέρες νωρίτερα- από το ∆ήµο  Μυκόνου σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες του,πλήν των 

εκτάκτων αναγκών.  

 

 

16. ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η επίλυση διαφορών µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθµίζεται  σύµφωνα  µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16. 

 

17. ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 

Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του 

προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 

µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 

µίσθωσης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, για φθορές µηχανηµάτων,  λιπαντικά, 

των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων, οι φόροι, τέλη, δασµοί,  ασφαλιστικές κρατήσεις 

ή επιβαρύνσεις, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του.  

 

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους 

επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις 

κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές 

αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες. 

 

Τον ανάδοχο  βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων συµπεριλαµβανοµένων και  των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων των χειριστών - οδηγών. 
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18. ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγµατοποιείται κάθε μήνα, αφού γίνει πρώτα η παραλαβή 

της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, εντός το αργότερο πέντε (5) ημερών 

από το τέλος του μήνα μίσθωσης. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από τις 

Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου. Καµία επιπλέον αµοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. 

 

19. ΑΡΘΡΟ 16ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος 

διαγωνισµού. Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται 

από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι. 

∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή εφαρµογή 

των όρων της σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα στα πλαίσια της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα 

διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

13. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton.(τεμάχια 2) 

 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκατασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit.  

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

14. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton.(τεμάχιο 1) 

 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας εως 360 lit. 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

15. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. (τεμάχιο 1) 
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Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με προεγκαταστημένο 

σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

16. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. (τεμάχια 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις 

τροχούς (4Χ4) 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

17. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg, (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής(πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-1300 lit. 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 
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καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

18. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 

lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

19. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg (τεμάχιο 1)  

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-360 lit 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή των απορριµµατοφόρων. Εντός της τιµής 

προσφοράς θα περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 
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20. Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton 

(τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη.μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton.με χαμηλά 

παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της τιµής προσφοράς θα 

περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους. 

 

 

21. Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους τουλάχιστον 12 

ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp και 

κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της τιµής προσφοράς θα 

περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

22. Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά (τεμάχια 2) 

 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, ο 
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τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της τιµής προσφοράς θα 

περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

 

23. Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ 

(τεμάχιο 1). 

 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της τιµής προσφοράς θα 

περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 

 

24. Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

300hp με γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ  και 

εναλασσόμενη καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) (τεμάχιο 1) 

 

Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη και θα πληροί όλες τις 

νόµιµες προδιαγραφές. Στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα είναι η ασφάλισή, τα 

καύσιµα, ο τεχνικός έλεγχος και η επισκευή του οχήματος. Εντός της τιµής προσφοράς θα 

περιλαμβάνεται το κόστος του οδηγού. 

Καθ 'όλη την διάρκεια της µίσθωσης ο ∆ήµος δεν έχει καµία υποχρέωση σχετικά µε την 

επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση 

του  οχήµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ 

ολοκλήρου. Κατά την έναρξη της µίσθωσης όλα τα οχήµατα θα ελεγχθούν από τον Δήµο για 

τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις τους 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

Τίτλος: «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018 - 2020» 

 

Αρ. Μελέτης  5/2018 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημέρες Τεμ 
Ημερήσιο 

μίσθωμα 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης τουλά-

χιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου  υπερκα-

τασκευής (μύλος) μεγαλύτερης των 22m3, 

πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-

1300 lit.   

275 2 518 € 284.900,00 € 

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 26ton. και ιπποδύναμης του-

λάχιστον 300hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

22m3, πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

εως 360 lit. 

150 1 512,00 € 76.800,00 € 

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου 

υπερκατασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 

16m3, οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

60-1300 lit με προεγκαταστημένο σύστημα 

πλύσης κάδων με κρύο νερό 

150 2 512,00 € 153.600,00 € 

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18ton. και ιπποδύναμης τουλά-

χιστον 280hp. με χωρητικότητα κάδου υπερκα-

τασκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, 

οπίσθιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-

1300 lit με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς 

(4Χ4) 

150 1 508,00 € 76.200,00 € 
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5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 

3500kg και χωρητικότητας κάδου υπερκατα-

σκευής (πρέσσα) μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit  

150 1 506,00 € 75.900,00 € 

6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 

3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 lit με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 506,00 € 75.900,00 € 

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού βάρους έως 

3500kg και χωρητικότητας κάδου 

υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 3m3,πλάγιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-360 lit 

150 1 512,00 € 76.800,00 € 

8 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη, 

μικτού βάρους τουλάχιστον 18 ton.με χαμηλά 

παραπέτια για εύκολη φόρτωση και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp 

150 1 510,00 € 76.500,00 € 

9 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο 

με γερανό μικτού βάρους τουλάχιστον 12 ton.με 

χαμηλά παραπέτια για εύκολη φόρτωση και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp και κίνηση 

στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 506,00 € 75.900,00 € 

10 

Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με 

καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 

150 2 500,00 € 150.000,00 € 

11 

Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 

26 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp με 

γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα 

βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ. 

150 1   

12 

Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους τουλάχιστον 

18 ton και ιπποδύναμης τουλάχιστον 300hp με 

γάντζο (hooklift) και εναλασσόμενη καρότσα 

βαρέως τύπου για ΑΕΚΚ  και εναλασσόμενη 

καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 τουλάχιστον, με 

κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1 511,20 € 76.680,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 1.199.180,00 € 

ΦΠΑ  287.803,20 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.486.983,20 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩN 

 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημέρες Τεμ 
Ημερήσιο 

μίσθωμα 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 26ton. και 

ιπποδύναμης τουλά-χιστον 300hp. με 

χωρητικότητα κάδου  υπερκα-τασκευής 

(μύλος) μεγαλύτερης των 22m3, πλάγιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 

lit.   

275 2   

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 26ton. και 

ιπποδύναμης του-λάχιστον 300hp. με 

χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής 

(πρέσσα) μεγαλύτερης των 22m3, 

πλάγιας φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 

εως 360 lit. 

150 1   

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 18ton. και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 280hp. με 

χωρητικότητα κάδου υπερκατασκευής 

(πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, 

οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με 

προεγκαταστημένο σύστημα πλύσης 

κάδων με κρύο νερό 

150 2   

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους τουλάχιστον 18ton. και 

ιπποδύναμης τουλά-χιστον 280hp. με 

χωρητικότητα κάδου υπερκα-τασκευής 

(πρέσσα) μεγαλύτερης των 16m3, 

οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και 

150 1   
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στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας 

κάδου υπερκατα-σκευής (πρέσσα) 

μεγαλύτερης των 3m3,οπίσθιας 

φόρτωσης κάδων χωρητικότητας 60-1300 

lit  

150 1   

6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας 

κάδου υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,οπίσθιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-1300 lit με κίνηση και 

στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1   

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτού 

βάρους έως 3500kg και χωρητικότητας 

κάδου υπερκατασκευής μεγαλύτερης των 

3m3,πλάγιας φόρτωσης κάδων 

χωρητικότητας 60-360 lit 

150 1   

8 

Διαξονικό φορτηγό ανατρεπόμενο με 

αρπάγη, μικτού βάρους τουλάχιστον 18 

ton.με χαμηλά παραπέτια για εύκολη 

φόρτωση και ιπποδύναμης τουλάχιστον 

240hp 

150 1   

9 

Διαξονικό φορτηγό διπλοκάμπινο 

ανατρεπόμενο με γερανό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 12 ton.με χαμηλά 

παραπέτια για εύκολη φόρτωση και 

ιπποδύναμης τουλάχιστον 240hp και 

κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1   

10 

Ηλεκτροκίνητα δορυφορικά οχήματα με 

καρότσα, μέγιστου πλάτους 1,25m για 

αποκομιδή απορριμμάτων από στενά 

150 2   
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11 

Τριαξονικό φορτηγό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 26 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) 

και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως 

τύπου για ΑΕΚΚ. 

150 1   

12 

Διαξονικό φορτηγό μικτού βάρους 

τουλάχιστον 18 ton και ιπποδύναμης 

τουλάχιστον 300hp με γάντζο (hooklift) 

και εναλασσόμενη καρότσα βαρέως 

τύπου για ΑΕΚΚ  και εναλασσόμενη 

καρότσα-δεξαμενή νερού 10m3 

τουλάχιστον, με κίνηση και στους 

τέσσερεις τροχούς (4Χ4) 

150 1   

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ χωρις  ΦΠΑ  

                                                                                                                                  ΦΠΑ   

                                                                                                               ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του 

νόμιμες ενέργειες. 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2018. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

             

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                  ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                              ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

           

         Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  28/12/2018                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 


