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ΔΙΑΚΗΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Μίςκωςθ Μθχανθμάτων Ζργου & μεταφορικϊν μζςων για τα 
ζτθ 2018 - 2020» 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι 
Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Πόλθ Μφκονοσ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Σθλζφωνο 2289360100 

Φαξ 2289022229 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βαμβακοφρθσ Δθμιτριοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ,  Τποτομζασ ΟΣΑ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι :  Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο  :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Θ.ΔΘ.. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθσ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ  είναι 
διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  κακϊσ και από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του 
Διμου www.mykonos.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Μυκόνου. Θ προμικεια 
προχπολογιςμοφ 2.973.966,40 € με Φ.Π.Α. κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου και κα 
βαρφνει  τον  Κ.Α. 20-6233.0002 προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2018-2019-2020 ενϊ ςε περίπτωςθ 
που θ ςφμβαςθ ξεκινιςει μζςα ςτο 2019 κα επιβαρφνει και τον Προχπολογιςμό του 2021.   

 

mailto:mayor@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν μίςκωςθ των παρακάτω μθχανθμάτων, οχθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου Μυκόνου, αποκομιδισ απορριμμάτων, ειδικοφσ κακαριςμοφσ 

κλπ: 

 

1. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου  υπερκαταςκευισ (μφλοσ) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit.   

2. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ εωσ 360 lit. 

3. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με προεγκαταςτθμζνο ςφςτθμα πλφςθσ κάδων με κρφο νερό 

4. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

5. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου 

υπερκαταςκευισ(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit  

6. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

7. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3,πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-360 lit 

8. Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ.μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton.με χαμθλά παραπζτια 

για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp 

9. Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 12 ton.με 

χαμθλά παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp και κίνθςθ ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

10. Θλεκτροκίνθτα δορυφορικά οχιματα με καρότςα, μζγιςτου πλάτουσ 1,25m για αποκομιδι 

απορριμμάτων από ςτενά 

11. Σριαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο 

(hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ. 

12. Διαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο 

(hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ  και εναλαςςόμενθ καρότςα-δεξαμενι 

νεροφ 10m3 τουλάχιςτον, με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

 

CPVS [60181000-0]-Ενοικίαςθ φορτθγϊν αυτοκινιτων με οδθγό;*60182000-7]-Ενοικίαςθ οχθμάτων 
επαγγελματικισ χριςθσ με οδθγό;*60183000-4]-Ενοικίαςθ μικρϊν φορτθγϊν αυτοκινιτων με οδθγό 
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Ρροςφορζσ υποβάλλονται  για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν.  

Η προμικεια προχπολογιςμοφ 2.973.966,40 € με Φ.Ρ.Α. κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του 
Διμου και κα βαρφνει  τον  Κ.Α. 20-6233.0002 προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2018-2019-2020 ενϊ 
ςε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ ξεκινιςει μζςα ςτο 2019 κα επιβαρφνει και τον Ρροχπολογιςμό ςτου 
2021. 

 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

-      του ν. 4497/2016 (Α' 171)  Άρκρο 107 «Σροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147))» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 

λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νζο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α). 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 
των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του 
Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

                                                           

1 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 
3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ 
(1.000.000,00 €) 
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

 Σου το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ με  Αρικμ. 57654/2017 «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».  

 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ   του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ με αρικμ.  56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 

1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') με τθν οποία ρυκμίηονται οι  τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..). 

 Σου ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 

λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ -Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.” 
 Σθσ υπ’ αρικμ. 05/2018 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου. 

 Σθσ  υπ’  αρικμ. 403/ 28-12-2018 Απόφαςθσ Δθμάρχου με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ  ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ   για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω δράςθσ ςε βάροσ  του Κ.Α. 20-6233.0002 και διατζκθκε θ   
πίςτωςθ  ποςοφ 1.000,00 ευρϊ, θ οποία αναρτικθκε  ςτο Διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και ςτο 
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.  

-  Σο πρωτογενζσ αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ. το οποίο ζλαβε Α.Δ.Α.Μ. 
18REQ004281844 

-     Σο με αρικ . 19REQ004341916 εγκεκριμζνο πρωτογενζσ αίτθμα 
  Σθσ  υπ’ αρικμ.162/2018 Απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ με 

αρικ. 5/2018 τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου που αφορά τθν «Μίςκωςθ Μθχανθμάτων 
Ζργου & μεταφορικϊν μζςων για τα ζτθ 2018 - 2020» και καταρτίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ περί 
διενζργειασ του θλεκτρονικοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω προμικειασ 

  των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ www.promitheus.gov.gr, κατόπιν 
προκεςμίασ τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα 
Ευρωπαικϊν Κοινοτιτων  (άρκρο 27 του Ν. 4412/2016).  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΙΔΑ 

ΕΕ 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΑ 

ΕΝΑΞΗΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

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

www.promitheus.gov.gr  

του Ε..Θ.ΔΘ.. 

31-12-2018  20-1-2019 
21-1-2019 και 

ϊρα 13:00 
18-2-2019 και 

ϊρα 13:00 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο φςτθμα.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ παροφςα Προκιρυξθ φμβαςθσ κα αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων προκειμζνου να δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ). 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε..Θ.ΔΘ.. :  http://www.promitheus.gov.gr,  

Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται  ςτον Ελλθνικό Σοπικό  Σφπο.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :  www.mykonos.gr 

Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, βαρφνει τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ κατά ςειρά ιςχφοσ   είναι τα ακόλουκα: 

 θ Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Παραρτιματα τθσ  που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ *ΕΕΕ) 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 

με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ προςφορά του αναδόχου  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

 Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου www.mykonos.gr απ’ όπου μποροφν να τα 
προμθκεφονται δωρεάν. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε..Θ.ΔΘ., το αργότερο εντόσ 
ζξι  θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο  ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

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




 

ελίδα 8 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Συχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 

 θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 

 κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
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 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. το διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που αςκοφν 
νόμιμα τθν εμπορία ι διακίνθςθ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, δυνάμει τθσ 
νομοκεςίασ του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ιτοι ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 

 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 
1% επί τθσ προχπολογιηόμενθσ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, χωρίσ το ΦΠΑ που ανζρχεται ςτο ποςό των 
είκοςι τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων ογδόντα τριϊν ευρϊ και εξιντα λεπτϊν  (23.983,6€). 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
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νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του ΔΣ. 

2.2.3.2. Όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 
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2.2.3.2α όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.3.5 Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

 2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 2.2.3.2α και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Θ 
καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των ενδιαφερομζνων αποδεικνφεται 
με πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι που κα εκδοκεί 
το πολφ (6) ζξι μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ  τα ανωτζρω κα πρζπει να κατατεκοφν για κακζνα μζλοσ ξεχωριςτά. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται  να διακζτουν:  

α) Μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία (2015-2016-2017)  ίςο ι μεγαλφτερο με 
το ςυνολικό ποςό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΟ ΡΑΟΝ ΑΘΟ 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 

ΣΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΟ ΡΑΟΝ ΑΘΟ 

 

2.2. 8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. τθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

Θ εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν/ κακθκόντων  και όπωσ αυτζσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ μελζτθ 
τθσ υπθρεςίασ  γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ κατά περίπτωςθ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (άρκρο 79 Ν. 4412/2016) το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Πςον αφορά το ΕΕΕΣ:  

Σο ΕΕΕ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (εφεξισ 
ΕΕΕ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, το οποίο υποβάλλεται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ και ςυνιςτά προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν 
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τα κριτιρια  
επιλογισ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ. Σο ΕΕΕ υπογράφεται ψθφιακά από τον φορζα που το εκδίδει, φζρει 
θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των 
προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Σο ΕΕΕ αποτελεί τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο 
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτον ιςτότοπο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd και 
υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που παρζχονται  ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 
όπου αναρτϊνται  οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ 
τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ κακϊσ και ςφμφωνα με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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• Οι  οικονομικοί  φορείσ οφείλουν  να υποβάλουν  με  τθν  προςφορά  τουσ ςυμπλθρωμζνο το 
πρότυπο ΕΕΕ, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι είτε ζχει ενςωματϊςει ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και 
κοινοποιιςει μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το ζχει αναρτιςει ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
ξεχωριςτά, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΕΘΔΘ 
ςε μορφι αρχείου τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  

• Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου ΕΕΕ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο  επικουρικά από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον διαγωνιςμό,  αρχείο XML, 
προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία ΕΕΕ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι  
αρχείου PDF.   

Ειδικότερα  : 

(α) Οι υποψιφιοι ανάδοχοι  πρζπει να αντλιςουν το επικουρικό αρχείο ΧΜL που ζχει αναρτθκεί ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό ςτο ΕΘΔΘ, να το αποκθκεφςουν αρχικά τοπικά ςτον Θ/Τ τουσ και ςτθ ςυνζχεια  να 
μεταβοφν ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

 τθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξουν «Ειςαγωγι ΕΕΕ» και να τθλεφορτϊςουν («ανεβάςουν») το 
αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕ του διαγωνιςμοφ που άντλθςαν από τον διαγωνιςμό ςτο ΕΘΔΘ. 

(β) τθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνουν και επιλζγουν  θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι.  

(γ) τθ ςυνζχεια επιλζγουν  «Εκτφπωςθ» προκειμζνου το αρχείο PDF να παραχκεί ζμμεςα από τθν 
υπθρεςία eΕΕΕ. Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF 
printer), ιτοι λογιςμικό,  εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει 
το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. 
Ενδεικτικά θ λειτουργία  αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ 
π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ.  CutePDF. 

 (δ)  Κατόπιν υπογράφουν  ψθφιακά το ωσ άνω pdf ζγγραφο και το υποβάλλουν ςτο φάκελο τθσ 
προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

ε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου Xml ςτον  χϊρο του δ/ςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ  Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), να δθμιουργοφν το EΕΕ να  
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ  και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf 
προκειμζνου να το υπογράψουν  ψθφιακά και  να το υποβάλλουν ςτον δ/ςμό. 

 Σθμειϊνεται:  

Α.  Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, 
ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕ 

Β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕ μαηί με 
χωριςτό ΕΕΕ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ 
ςτθρίηεται. Θ πϊλθςθ των υπο προμικεια ειδϊν δεν κεωρείται ςτιριξθ ςε τρίτο φορζα. 

Γ. τθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να κατατίκεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό 
φορζα που μετζχει ςτθν ζνωςθ , χωριςτό ΕΕΕ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ  των 
απαιτουμζνων αντίςτοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ  ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V  

Δ. ε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να  ανακζςει υπο μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ 
τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ το οποίο υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ο 
οικονομικόσ φορζασ υποβάλει υποχρεωτικά χωριςτά ΕΕΕΣ όπου παρατίκενται πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ του ΜΕΡΟΤ ΙΙΙ ενοτθτα Α και Β  του ΕΕΕ,  για κακζναν από τουσ 
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υπεργολάβουσ. Επίςθσ εφόςον ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τουσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και ποι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μζροσ IV  εφόςον είναι ςχετικζσ με τθ ειδικι ικανότθτά 
τουσ ςτθν οποία ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ.  

Σζλοσ,  εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ  και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 
τμιματοσ, ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ τθσ αξίασ του τμιματοσ που κα ανακζςει ςτον υπεργολάβο τότε  
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΕΕΕ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, ςε περίπτωςθ Φυςικοφ Ρροςϊπου από τον ίδιο, επί Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ 
Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και Ρροςωπικϊν Εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο 
ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ’ αυτοφσ, επί Ανϊνυμων Εταιρειϊν (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 
Εταιρείασ (δθλ. από Φυςικό Ρρόςωπο το οποίο ςφμφωνα με το καταςτατικό εκπροςωπεί και δεςμεφει 
τθν Εταιρεία) ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 
Εταιρείασ, τα Φυςικά Πρόςωπα που αςκοφν διοίκθςι ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά το 
δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα κακϊσ επίςθσ και από από όλουσ όςουσ ζχουν προσ τοφτο 
υποχρζωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 κακϊσ και τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και δεν 
απαιτείται να φζρουν ςχετικι κεϊρθςθ υπογραφισ ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ.  

 

 Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕ με τθ χριςθ του αρχείου .pdf   

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου εκδόςεωσ 
του τελευταίου τριμινου από τθν κοινοποίθςθ  τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ μειοδότθ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ 
οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο  
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Ειδικότερα Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.4 ΡΕ.β’  πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ εκδόςεωσ  μετά  από τθν κοινοποίθςθ  τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του 
προςωρινοφ μειοδότθ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

γ) για τθν  Παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ από το οποίο να προκφπτει ότι τόςο κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 
όςο και κατά τθν θμερομθνία Ρροςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν  κατακφρωςθσ είναι φορολογικά και 
αςφαλιςτικά ενιμεροσ 

Επιπλζον πζραν των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.3.2  απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 

Ειδικότερα :  

Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.  

 Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ 
προςωπικό.  

 Οι εταιρείεσ περιοριςμζνεσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτζσ προςωπικό.  

 Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)  κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων τουσ. 

ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων  εκδίδονται  
με  βάςθ  τθν  ιςχφουςα  νομοκεςία  τθσ  χϊρασ  που  είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται 
το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

δ) για τθν  Ραράγραφο 2.2.3.2α (περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/16 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει),  πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν 
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε 
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Σα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 2, εφόςον ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ 
που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί 
τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 
πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ 
ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ 
μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 
ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι 
φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

ε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα 
τθσ δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ 
των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει 
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που 
κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ 
μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι υνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί 

                                                           
2
 Πρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 





 

ελίδα 18 

ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ 
λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

τθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ 
προςκόμιςθ  όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία 

 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ κάκε 
Χϊρασ) του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν 
οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ παραπάνω υπεφκυνθσ διλωςθσ από όλα τα μζλθ 
αυτϊν 

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν 
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου 
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

Β.3 Για τθν απόδειξθ μζρουσ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015-2016-2017) όπου κα 
αποδεικνφεται το φψοσ του μζςου γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν το οποίο κα πρζπει να είναι 
ςυνακροιςτικά ίςο ι μεγαλφτερο από το ποςό του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ χωρίσ τον αναλογοφντα 
Φ.Π.Α..  

 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

  

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.6. τθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.3 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ 
υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ.)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΘΔΘ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Τ.Α 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο φςτθμα. ε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΘΔΘ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

                                                           
3
 Πρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 





 

ελίδα 20 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του υςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το φςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν, επι ποινι αποκλειςμοφ: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (άρκρο 79 Ν. 4412/2016) 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 
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γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι:  

- Ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των τευχϊν τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ 
θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ, κακϊσ και των ςυναφϊν με αυτι 
διατάξεων των κείμενων νόμων και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  

- Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν 

-Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που 
κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Θ Σεχνικι Προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτθν αναλυτικι τεκμθρίωςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Εμφάνιςθ 
οποιαςδιποτε τιμισ (πχ ανταλλακτικοφ, υπθρεςίασ, αποηθμίωςθσ, ανακεϊρθςθσ κλπ) ςτον φάκελο τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ, οδθγεί ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ απαράδεκτθσ.  

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει ιδίωσ τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία που 
τεκμθριϊνουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν  όπωσ αυτά αναφζρονται αναλυτικά 
ςτθ μελζτθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ, και πρζπει να  περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα 
κάτωκι ςτοιχεία επι ποινι αποκλειςμοφ: 

 Το  προφίλ  τθσ  επιχείρθςθσ  του  διαγωνιηόμενου, ιτοι τθν επιχειρθματικι δομι, τουσ τομείσ 
δραςτθριότθτασ και τα παραγόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου ότι θ τεχνικι του προςφορά είναι απόλυτα ςφμφωνθ με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθ μελζτθσ  
 Ρλιρθ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ και των επί μζρουσ λειτουργιϊν ςτθν Ελλθνικι. Μετά 

από κάκε αναλυτικι περιγραφι και τεκμθρίωςθ, ο προςφζρων πρζπει να επιςυνάπτει τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά τεχνικά φυλλάδια, και ότι άλλο τεκμθριωτικό ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθν 
ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ϊςτε να 
είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια επιτροπι. 
Ειδικότερα απαιτείται να προςκομίςει :  
Α. Για τα φορτθγά : 
1) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα καταγράφεται το κάκε φορτθγό που προςφζρει µαηί µε όλο τον 
κατάλλθλο εξοπλιςµό για τθ παροχι των προβλεποµζνων υπθρεςιϊν και τθν διεκπεραίωςθ των 
κακθκόντων τουσ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ  κα  καταγράφονται  αναλυτικά  και  τα  τεχνικά  
χαρακτθριςτικά  του  κάκε φορτθγοφ, τα οποία κα πρζπει να ςυµφωνοφν µε τα αντίςτοιχα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
2) Φωτοαντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ζργου τα οποία κα διατίκενται προσ 
µίςκωςθ, ςτθν οποία να αποδεικνφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των µθχανθµάτων και οχθµάτων. 
3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πλθρωµισ των τελϊν κυκλοφορίασ χριςθσ  τρζχοντοσ  ζτουσ  
των φορτθγϊν ζργου. 
4) Φωτοαντίγραφο  αςφαλιςτιριου  ςυµβολαίου  των  φορτθγϊν  και  φωτοαντίγραφα  των  
αποδείξεων πλθρωµισ αυτϊν. 
6) Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των οχθµάτων από ∆θµόςιο ι Ιδιωτικό 
Κ.Σ.Ε.Ο. 
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7) Φωτοαντίγραφο τθσ επικυρωµζνθσ άδειασ οδιγθςθσ ςε ιςχφ για τουσ οδθγοφσ. 
8) Άδεια οδικοφ µεταφορζα ςφµφωνα µε το Π.∆. 346/2001 ωσ ιςχφει ι ζναρξθ επαγγζλµατοσ ςχετικι 
µε το επάγγελµα. 
9) ε περίπτωςθ που τα µεταφορικά µζςα δεν είναι ςτο όνοµα τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ 
προςϊπου που ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυµφωνθτικό ενοικίαςθσ ι 
παραχϊρθςθσ µεταξφ του ςυµµετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των µεταφορικϊν µζςων, το οποίο κα 
ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κατατεκειμζνο ςτθν 
αρμόδια Δ.Ο.Τ. 
10) ε περίπτωςθ ςφµπραξθσ αντίγραφο ιδιωτικοφ ςυµφωνθτικοφ από ςυµβολαιογράφο µεταξφ των 
ςυµµετεχόντων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 
αυτισ. 
 
Β. Για τα απορριµµατοφόρα: 
1) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα καταγράφεται το κάκε απορριµµατοφόρο που προςφζρει µαηί µε 
όλο τον κατάλλθλο εξοπλιςµό για τθ παροχι των προβλεποµζνων υπθρεςιϊν και τθν διεκπεραίωςθ 
των κακθκόντων τουσ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ κα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του κάκε απορριµµατοφόρου, τα οποία κα πρζπει να ςυµφωνοφν µε τα αντίςτοιχα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
2) Φωτοαντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των απορριµµατοφόρων τα οποία κα διατίκενται προσ 
µίςκωςθ, ςτθν οποία να αποδεικνφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των µθχανθµάτων και οχθµάτων. 
3)  Φωτοαντίγραφο  αςφαλιςτιριου  ςυµβολαίου  των  φορτθγϊν  και  φωτοαντίγραφα  των  
αποδείξεων πλθρωµισ αυτϊν. 
4) Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των οχθµάτων από ∆θµόςιο ι Ιδιωτικό 
Κ.Σ.Ε.Ο. 
5) ε περίπτωςθ που τα µεταφορικά µζςα δεν είναι ςτο όνοµα τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ 
προςϊπου που ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυµφωνθτικό ενοικίαςθσ ι 
παραχϊρθςθσ µεταξφ του ςυµµετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των µεταφορικϊν µζςων, το οποίο κα 
ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 
6) ε περίπτωςθ ςφµπραξθσ αντίγραφο ιδιωτικοφ ςυµφωνθτικοφ από ςυµβολαιογράφο µεταξφ των 
ςυµµετεχόντων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 
αυτισ. 
 
Γ. Για τα υπόλοιπα µεταφορικά µζςα: 
1) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα καταγράφεται το κάκε όχθµα που προςφζρει µαηί µε όλο τον 
κατάλλθλο εξοπλιςµό για τθ παροχι των προβλεποµζνων υπθρεςιϊν και τθν διεκπεραίωςθ των 
κακθκόντων τουσ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ κα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του κάκε οχιµατοσ, τα οποία κα πρζπει να ςυµφωνοφν µε τα αντίςτοιχα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
2) Φωτοαντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των µεταφορικϊν µζςων τα οποία κα διατίκενται προσ 
µίςκωςθ, ςτθν οποία να αποδεικνφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των  οχθµάτων. 
3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων  πλθρωµισ   των  τελϊν  κυκλοφορίασ  χριςθσ  τρζχοντοσ  ζτουσ  
των µεταφορικϊν µζςων. 
4) Φωτοαντίγραφο αςφαλιςτιριου ςυµβολαίου των µθχανθµάτων και των οχθµάτων και 
φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πλθρωµισ αυτϊν. 
5) Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των οχθµάτων από ∆θµόςιο ι Ιδιωτικό 
Κ.Σ.Ε.Ο. 
6) Φωτοαντίγραφο τθσ επικυρωµζνθσ άδειασ οδιγθςθσ ςε ιςχφ για τουσ οδθγοφσ. 
7)  Άδεια  οδικοφ  µεταφορζα   ςφµφωνα   µε   το  Π.∆.  346/2001 ωσ  ιςχφει  ι  για  οδθγοφσ  ταξί,  
Ειδικι Επαγγελµατικι Άδεια Οδιγθςθσ Ε.∆.Χ. Αυτοκινιτου, ι ζναρξθ επαγγζλµατοσ ςχετικι µε το 
επάγγελµα. 
8) ε περίπτωςθ που τα µεταφορικά µζςα δεν είναι ςτο όνοµα τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ 
προςϊπου που ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυµφωνθτικό ενοικίαςθσ ι 
παραχϊρθςθσ µεταξφ του ςυµµετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των µεταφορικϊν µζςων, κατατεκειμζνο 
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ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.,  το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ 
εκτζλεςθ αυτισ. 
9) ε περίπτωςθ ςφµπραξθσ αντίγραφο ιδιωτικοφ ςυµφωνθτικοφ από ςυµβολαιογράφο µεταξφ των 
ςυµµετεχόντων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 
αυτισ. 
 
Εάν ςε κάποια  χϊρα  βεβαιϊνεται  από  αρχι  τθσ  ότι  δεν  εκδίδονται τα  παραπάνω  ζγγραφα  ι 
πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν τισ ωσ άνω αναφερόµενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, 
δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από υπεφκυνθ διλωςθ του ςυµµετζχοντοσ ςτθν δθµοπραςία, θ 
οποία γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυµβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. 
τθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριµζνθ χϊρα 
δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριµζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριµζνο πρόςωπο οι 
ανωτζρω νοµικζσ καταςτάςεισ. 
 
Κανζνασ δεν µπορεί να εκπροςωπεί, ςτθν ίδια δθµοπραςία, περιςςότερεσ από µία (1) εταιρείεσ, ι 
ζνωςθ οφτε να ςυµµετζχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί άλλο φυςικό πρόςωπο, 
εταιρία, ςυνεταιριςµό ι και ζνωςθ. τθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι προςφορζσ εκτόσ εάν 
αποςφρει ο ενδιαφερόµενοσ όλεσ τισ προςφορζσ εκτόσ από µία, µε τθν οποία κα ςυµµετάςχει ςτο 
διαγωνιςµό. Επίςθσ δεν µπορεί να ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία  για λογαριαςµό  του υπάλλθλοσ 
εταιρίασ που ςυµµετζχει  ςε αυτιν ι ειδικόσ ςφµβουλοσ αµειβόµενοσ από αυτι µε µιςκό ι και µε 
άλλο τρόπο αµοιβισ. 
 
Εφόςον ο Ανάδοχοσ κα κάνει χριςθ “τρίτου φορζα” προκειµζνου να εξαςφαλίςει τον απαιτοφµενο 
εξοπλιςµό ςε µθχανιµατα, υποβάλλει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και για τα προςφερόµενα 
µθχανιµατα. 
 
Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν τα ανωτζρω, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω  και  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα IΙ (Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ) 
τθσ διακιρυξθσ. Ειδικότερα :   

τον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά 
του προςφζροντα. 
Θ Οικονομικι Προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Προςφορά».  
 
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ  ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτθν  θλεκτρονικι οικονομικι  
προςφορά του, επιπλζον ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο, το ςυνθμμζνο ςτο   
τζλοσ τθσ  παροφςασ  ζντυπο οικονομικισ  προςφοράσ   μορφι εγγράφου  .pdf. (ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ)  
 
Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  
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τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ΕΚΑΤΠΝ 
ΟΓΔΟΝΤΑ (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  που δεν επιτρζπεται  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  
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η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΘΔΘ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά»  
θ οποία κα γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και 
ϊρα 10:00 πμ  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου 

β) τθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και 
ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Σο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

τθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μία απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι  (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ 
παραγράφου  2.2.4,2.2.5 και 2.2.6. 

Σα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του υςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν  

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το ΕΕΕ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι iii) από τα δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ 
παροφςασ, ε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το ΕΕΕΣ ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Σα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

Β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ 
αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τ εκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘ.  

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.  

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΘΔΘ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Προδικαςτικι Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ α ρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν  
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α..  

Σο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ  
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΘΔΘ:  

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. 
α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

Θ ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 
από τθν ΑΕΠΠ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.  

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι 
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Σο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,  

ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΠΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
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εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Σο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των μιςκϊςεων  από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν 
παραδόςεων/τιμολογιςεων. 

Θ εξόφλθςθ του αναδόχου κα πραγµατοποιείται κάκε μινα, αφοφ γίνει πρϊτα θ παραλαβι τθσ εργαςίασ 
από τθν αρµόδια επιτροπι παραλαβισ, εντόσ το αργότερο πζντε (5) θμερϊν από το τζλοσ του μινα 
μίςκωςθσ. Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωµισ ελζγχονται από τισ Οικονοµικζσ Τπθρεςίεσ του ∆ιµου. Καµία 
επιπλζον αµοιβι δεν πρόκειται να αναγνωριςκεί. 

 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται και τμθματικά με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ.   

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο Γηάξθεηαο ηεο ύκβαζεο 

6.1.1. Από τθν θµζρα υπογραφισ τθσ φµβαςθσ αρχίηουν οι ςυµβατικζσ προκεςµίεσ, όπωσ ορίηονται ςτο 
Ν. 4412/16. Θ διάρκεια λιξθσ τθσ ςφµβαςθσ ορίηεται ςε 24 µινεσ από τθν υπογραφι τθσ φµβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ μίςκωςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν  
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να πραγματοποιθκοφν οι μιςκϊςεισ με ευκφνθ του 
αναδόχου, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα οριηόμενα ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ υπ’ αρικμ. 5/2018  
μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ ςχετικά με τον χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 

 

6.2  Παξαιαβή ηεο ζύµβαζεο - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο µηζζώζεσλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά  

Σο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Σα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Σο αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των μιςκϊςεων και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτα Παραρτιματα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Αν θ παραλαβι των μιςκϊςεων και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
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ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τισ μιςκϊςεισ αποδεικτικό πραγματοποίθςθσ τοφτων, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Τπθρεςίασ, τθν οριςµζνθ επιτροπι παραλαβισ τθσ µίςκωςθσ ι από 
εντεταλµζνουσ για τθν επιτιρθςθ τθσ κατά περίπτωςθ µίςκωςθσ υπαλλιλουσ, που ορίηονται κατά τισ 
διατάξεισ του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυµµορφϊνεται µε τισ εντολζσ και υποδείξεισ που του 
δίνονται από τθν Τπθρεςία κακϊσ και από όλουσ τουσ εντεταλµζνουσ υπαλλιλουσ για αυτό το ςκοπό. 

Όλα τα οχιµατα - µεταφορικϊν µζςων κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ νόµιµεσ προδιαγραφζσ για τα  
ςυςτιµατα  αςφαλείασ, ςιµανςθσ  και ςτάκµθσ  κορφβου και κατά περίπτωςθ να φζρουν: 

 Πινακίδεσ αρικµοφ κυκλοφορίασ (αρκ. 90 του Ν. 2696/99) 

 Να ςυνοδεφονται µε τθν άδεια κυκλοφορίασ 

 Να ςυνοδεφονται µε τα αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ 

 Να ςυνοδεφονται µε τα αποδεικτικά ςτοιχεία ΚΣΕΟ (για τα µεταφορικά µζςα). 

 Να ςυνοδεφονται µε τα αποδεικτικά πλθρωµισ των τελϊν κυκλοφορίασ (αρκ. 2 του Π.∆. 
304/2000, τροποποίθςθ του Π.∆. 395/94) (εξαιροφνται τα απορριµµατοφόρα). 

 Σα υπό µίςκωςθ µεταφορικά µζςα, πρζπει να είναι άρτια ςυντθρθµζνα, να διακζτουν ηϊνεσ 
αςφαλείασ, να πλθροφν τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται (ζλεγχοσ Κ.Σ.Ε.Ο. κ.τ.λ.) ϊςτε να 
χρθςιµοποιθκοφν ςτθν παροχι υπθρεςίασ τθσ προκακοριςµζνθσ µετακίνθςθσ και να πλθροφν 
όλουσ τουσ κανόνεσ τισ οδικισ αςφάλειασ. 

Σο ότι θ Τπθρεςία ζχει τθν ευκφνθ επιτιρθςθσ τθσ µίςκωςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από 
οποιαδιποτε ευκφνθ που τυχόν κα προκφψει από τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ι τουσ ιςχφοντεσ 
Νόµουσ. 

 

6.3  Απόξξηςε ζπµβαηηθώλ µηζζώζεσλ  – Αληηθαηάζηαζε 

 

6.3.1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
μιςκϊςεων, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ μιςκϊςεισ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

 

6.4 Αλαπξνζαξµνγή ηηµήο 

∆εν προβλζπεται αναπροςαρµογι των τιµϊν, για τισ παρεχόµενεσ υπθρεςίεσ. Οι τιµζσ µονάδοσ τθσ 
προςφοράσ του αναδόχου είναι ςτακερζσ και αµετάβλθτεσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και δεν 
ανακεωροφνται για κανζνα λόγο και ςε καµιά περίπτωςθ δεν υπερβαίνουν τισ τιµζσ τθσ υπθρεςίασ που 
εµφαίνονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςµό. 

Επίςθσ δεν προβλζπεται καµία αποηθµίωςθ  µθχανιµατοσ και µεταφορικοφ  µζςου για τουσ εξισ λόγουσ: 
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1. Αναπροςαρµογι τιµιµατοσ λόγω αφξθςθσ τθσ τιµισ του καυςίµου ζωσ ποςοςτοφ 15% από τθν 
ιςχφουςα τιμι πϊλθςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

2. Μεταφορικά ζξοδα µθχανθµάτων και οχθµάτων από τισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου µζχρι τον 
τόπο αναχϊρθςθσ ι το τόπο που εκτελοφνται εργαςίεσ ι τα εργοτάξια τθσ Τπθρεςίασ, κατά 
περίπτωςθ και ςφµφωνα µε τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 

3. Σο κόςτοσ του δεφτερου οδθγοφ για τθν εκτζλεςθ πολφωρων δροµολογίων, λόγω ανάπαυςθσ του 
πρϊτου οδθγοφ, ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία. 

4. Σο κόςτοσ αµοιβισ του προςωπικοφ, αςφαλιςισ του, κ.τ.λ 

5. Ζξοδα ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, ανταλλακτικά, καφςιµα, λιπαντικά, ελαςτικά. 

6. Ζξοδα τελϊν κυκλοφορίασ, ΚΣΕΟ, αςφάλιςθσ 

 

                                                                                         

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 





 

ελίδα 38 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ   

ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. 

Σίτλοσ: «Μίςκωςθ Μθχανθμάτων Ζργου & 

μεταφορικϊν μζςων για τα ζτθ 2018 - 2020» 

 

Αρ. Μελζτθσ  5/2018 

  

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΘ 

Μίςκωςθ Μθχανθμάτων Ζργου & μεταφορικϊν 

μζςων για τα ζτθ 2018 – 2020 

 

 

2.973.966,40 € με ΦΠΑ    
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Σεχνικι Ζκκεςθ 

- Γενικι και Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

- Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

- Προχπολογιςμόσ 

- Ζντυπο προςφοράσ  

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 
 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν μίςκωςθ των παρακάτω μθχανθμάτων, οχθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου Μυκόνου, αποκομιδισ απορριμμάτων, ειδικοφσ κακαριςμοφσ 

κλπ: 

 

13. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου  υπερκαταςκευισ (μφλοσ) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit.   

14. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ εωσ 360 lit. 

15. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με προεγκαταςτθμζνο ςφςτθμα πλφςθσ κάδων με κρφο νερό 

16. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

17. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου 

υπερκαταςκευισ(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit  

18. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

19. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3,πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-360 lit 

20. Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ.μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton.με χαμθλά παραπζτια 

για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp 
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21. Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 12 ton.με 

χαμθλά παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp και κίνθςθ ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

22. Θλεκτροκίνθτα δορυφορικά οχιματα με καρότςα, μζγιςτου πλάτουσ 1,25m για αποκομιδι 

απορριμμάτων από ςτενά 

23. Σριαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο 

(hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ. 

24. Διαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο 

(hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ  και εναλαςςόμενθ καρότςα-δεξαμενι 

νεροφ 10m3 τουλάχιςτον, με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

Θ προμικεια προχπολογιςμοφ 2.973.966,40 € με Φ.Π.Α. κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του 

Διμου και κα βαρφνει  τον  Κ.Α. 20-6233.0002 προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2018-2019-2020 ενϊ ςε 

περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ ξεκινιςει μζςα ςτο 2019 κα επιβαρφνει και τον Προχπολογιςμό ςτου 2021. 

 

 

Θ προμικεια  κα εκτελεςτεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016, του Ν. 3463/2006 περί 

«Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα ‘’ 

Καλλικράτθσ’’. 

 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΓΕΝΙΚΘ & ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ μίςκωςθ των παρακάτω μθχανθμάτων, οχθμάτων και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου Μυκόνου, αποκομιδισ απορριμμάτων, ειδικοφσ 

κακαριςμοφσ κλπ: 

 

1. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου  υπερκαταςκευισ (μφλοσ) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit.   

2. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ εωσ 360 lit. 

3. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με προεγκαταςτθμζνο ςφςτθμα πλφςθσ κάδων με κρφο νερό 

4. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. 

με χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

5. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου 

υπερκαταςκευισ(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 3m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit  

6. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

7. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-360 lit 

8. Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ.μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton.με χαμθλά παραπζτια 

για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp 

9. Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 12 ton.με 

χαμθλά παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp και κίνθςθ ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

10. Θλεκτροκίνθτα δορυφορικά οχιματα με καρότςα, μζγιςτου πλάτουσ 1,25m για αποκομιδι 

απορριμμάτων από ςτενά 

11. Σριαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο 

(hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ. 

12. Διαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο 

(hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ  και εναλαςςόμενθ καρότςα-δεξαμενι 

νεροφ 10m3 τουλάχιςτον, με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

 

 





 

ελίδα 42 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Α. Για τα φορτθγά : 

1) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα καταγράφεται το κάκε φορτθγό που προςφζρει µαηί µε όλο τον 

κατάλλθλο εξοπλιςµό για τθ παροχι των προβλεποµζνων υπθρεςιϊν και τθν διεκπεραίωςθ των 

κακθκόντων τουσ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ  κα  καταγράφονται  αναλυτικά  και  τα  τεχνικά  

χαρακτθριςτικά  του  κάκε φορτθγοφ, τα οποία κα πρζπει να ςυµφωνοφν µε τα αντίςτοιχα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των φορτθγϊν ζργου τα οποία κα διατίκενται προσ µίςκωςθ, 

ςτθν οποία να αποδεικνφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των µθχανθµάτων και οχθµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων πλθρωµισ των τελϊν κυκλοφορίασ χριςθσ  τρζχοντοσ  ζτουσ  των 

φορτθγϊν ζργου. 

4) Φωτοαντίγραφο  αςφαλιςτιριου  ςυµβολαίου  των  φορτθγϊν  και  φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων 

πλθρωµισ αυτϊν. 

6) Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των οχθµάτων από ∆θµόςιο ι Ιδιωτικό 

Κ.Σ.Ε.Ο. 

7) Φωτοαντίγραφο τθσ επικυρωµζνθσ άδειασ οδιγθςθσ ςε ιςχφ για τουσ οδθγοφσ. 

8) Άδεια οδικοφ µεταφορζα ςφµφωνα µε το Π.∆. 346/2001 ωσ ιςχφει ι ζναρξθ επαγγζλµατοσ ςχετικι µε το 

επάγγελµα. 

9) ε περίπτωςθ που τα µεταφορικά µζςα δεν είναι ςτο όνοµα τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ προςϊπου 

που ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυµφωνθτικό ενοικίαςθσ ι παραχϊρθςθσ 

µεταξφ του ςυµµετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των µεταφορικϊν µζςων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κατατεκειμζνο ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

10) ε περίπτωςθ ςφµπραξθσ αντίγραφο ιδιωτικοφ ςυµφωνθτικοφ από ςυµβολαιογράφο µεταξφ των 

ςυµµετεχόντων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 

αυτισ. 

 

Β. Για τα απορριµµατοφόρα: 

1) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα καταγράφεται το κάκε απορριµµατοφόρο που προςφζρει µαηί µε όλο 

τον κατάλλθλο εξοπλιςµό για τθ παροχι των προβλεποµζνων υπθρεςιϊν και τθν διεκπεραίωςθ των 

κακθκόντων τουσ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ κα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

του κάκε απορριµµατοφόρου, τα οποία κα πρζπει να ςυµφωνοφν µε τα αντίςτοιχα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των απορριµµατοφόρων τα οποία κα διατίκενται προσ 

µίςκωςθ, ςτθν οποία να αποδεικνφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των µθχανθµάτων και οχθµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφο  αςφαλιςτιριου  ςυµβολαίου  των  φορτθγϊν  και  φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων 

πλθρωµισ αυτϊν. 

4) Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των οχθµάτων από ∆θµόςιο ι Ιδιωτικό 

Κ.Σ.Ε.Ο. 
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5) ε περίπτωςθ που τα µεταφορικά µζςα δεν είναι ςτο όνοµα τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ προςϊπου 

που ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυµφωνθτικό ενοικίαςθσ ι παραχϊρθςθσ 

µεταξφ του ςυµµετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των µεταφορικϊν µζςων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 

6) ε περίπτωςθ ςφµπραξθσ αντίγραφο ιδιωτικοφ ςυµφωνθτικοφ από ςυµβολαιογράφο µεταξφ των 

ςυµµετεχόντων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 

αυτισ. 

 

Γ. Για τα υπόλοιπα µεταφορικά µζςα: 

1) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα καταγράφεται το κάκε όχθµα που προςφζρει µαηί µε όλο τον 

κατάλλθλο εξοπλιςµό για τθ παροχι των προβλεποµζνων υπθρεςιϊν και τθν διεκπεραίωςθ των 

κακθκόντων τουσ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ κα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

του κάκε οχιµατοσ, τα οποία κα πρζπει να ςυµφωνοφν µε τα αντίςτοιχα τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 

αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των µεταφορικϊν µζςων τα οποία κα διατίκενται προσ 

µίςκωςθ, ςτθν οποία να αποδεικνφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των  οχθµάτων. 

3)  Φωτοαντίγραφα  των  αποδείξεων  πλθρωµισ   των  τελϊν  κυκλοφορίασ  χριςθσ  τρζχοντοσ  ζτουσ  των 

µεταφορικϊν µζςων. 

4) Φωτοαντίγραφο αςφαλιςτιριου ςυµβολαίου των µθχανθµάτων και των οχθµάτων και φωτοαντίγραφα 

των αποδείξεων πλθρωµισ αυτϊν. 

5) Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των οχθµάτων από ∆θµόςιο ι Ιδιωτικό 

Κ.Σ.Ε.Ο. 

6) Φωτοαντίγραφο τθσ επικυρωµζνθσ άδειασ οδιγθςθσ ςε ιςχφ για τουσ οδθγοφσ. 

7)  Άδεια  οδικοφ  µεταφορζα   ςφµφωνα   µε   το  Π.∆.  346/2001 ωσ  ιςχφει  ι  για  οδθγοφσ  ταξί,  Ειδικι 

Επαγγελµατικι Άδεια Οδιγθςθσ Ε.∆.Χ. Αυτοκινιτου, ι ζναρξθ επαγγζλµατοσ ςχετικι µε το επάγγελµα. 

8) ε περίπτωςθ που τα µεταφορικά µζςα δεν είναι ςτο όνοµα τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ προςϊπου 

που ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυµφωνθτικό ενοικίαςθσ ι παραχϊρθςθσ 

µεταξφ του ςυµµετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των µεταφορικϊν µζςων, κατατεκειμζνο ςτθν αρμόδια 

Δ.Ο.Τ.,  το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 

9) ε περίπτωςθ ςφµπραξθσ αντίγραφο ιδιωτικοφ ςυµφωνθτικοφ από ςυµβολαιογράφο µεταξφ των 

ςυµµετεχόντων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 

αυτισ. 

 

Εάν ςε κάποια  χϊρα  βεβαιϊνεται  από  αρχι  τθσ  ότι  δεν  εκδίδονται τα  παραπάνω  ζγγραφα  ι 

πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν τισ ωσ άνω αναφερόµενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να 

αντικαταςτακοφν αυτά από υπεφκυνθ διλωςθ του ςυµµετζχοντοσ ςτθν δθµοπραςία, θ οποία γίνεται 

ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυµβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. τθν κατά τα άνω 

ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριµζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 

ςυγκεκριµζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριµζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νοµικζσ 

καταςτάςεισ. 
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Κανζνασ δεν µπορεί να εκπροςωπεί, ςτθν ίδια δθµοπραςία, περιςςότερεσ από µία (1) εταιρείεσ, ι ζνωςθ 

οφτε να ςυµµετζχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί άλλο φυςικό πρόςωπο, εταιρία, 

ςυνεταιριςµό ι και ζνωςθ. τθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι προςφορζσ εκτόσ εάν αποςφρει ο 

ενδιαφερόµενοσ όλεσ τισ προςφορζσ εκτόσ από µία, µε τθν οποία κα ςυµµετάςχει ςτο διαγωνιςµό. Επίςθσ 

δεν µπορεί να ςυµµετζχει ςτθν δθµοπραςία  για λογαριαςµό  του υπάλλθλοσ εταιρίασ που ςυµµετζχει  ςε 

αυτιν ι ειδικόσ ςφµβουλοσ αµειβόµενοσ από αυτι µε µιςκό ι και µε άλλο τρόπο αµοιβισ. 

 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ κα κάνει χριςθ “τρίτου φορζα” προκειµζνου να εξαςφαλίςει τον απαιτοφµενο 

εξοπλιςµό ςε µθχανιµατα, υποβάλλει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και για τα προςφερόµενα µθχανιµατα. 

 

Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν τα ανωτζρω, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΘΩΗ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ  ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Από τθν θµζρα υπογραφισ τθσ φµβαςθσ αρχίηουν οι ςυµβατικζσ προκεςµίεσ, όπωσ ορίηονται ςτο Ν. 

4412/16. Θ διάρκεια λιξθσ τθσ ςφµβαςθσ ορίηεται ςε 24 µινεσ από τθν υπογραφι τθσ φµβαςθσ. 

Θ ςφμβαςθ υπολογίηεται ωσ κάτωκι κατ ζτοσ : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Θμζρεσ Σεμ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. 

και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. με χωρθτικότθτα κάδου  

υπερκαταςκευισ (μφλοσ) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit.   

275 2 

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. 

και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. με χωρθτικότθτα κάδου 

υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ εωσ 360 lit. 

150 1 

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. 

και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. με χωρθτικότθτα κάδου 

υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με 

προεγκαταςτθμζνο ςφςτθμα πλφςθσ κάδων με κρφο νερό 

150 2 

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. 

και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. με χωρθτικότθτα κάδου 

υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1 
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5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και 

χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 

3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit  

150 1 

6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και 

χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ μεγαλφτερθσ των 

3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με 

κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1 

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και 

χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ μεγαλφτερθσ των 

3m3,πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-360 lit 

150 1 

8 

Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ.μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 18 ton.με χαμθλά παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ 

και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp 

150 1 

9 

Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό 

μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 12 ton.με χαμθλά παραπζτια για 

εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp και κίνθςθ 

ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1 

10 
Θλεκτροκίνθτα δορυφορικά οχιματα με καρότςα, μζγιςτου 

πλάτουσ 1,25m για αποκομιδι απορριμμάτων από ςτενά 
150 2 

11 

Σριαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26 ton και 

ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο (hooklift) και 

εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ. 

150 1 

12 

Διαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton και 

ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με γάντηο (hooklift) και 

εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ  και 

εναλαςςόμενθ καρότςα-δεξαμενι νεροφ 10m3 τουλάχιςτον, με 

κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Τπθρεςίασ, τθν οριςµζνθ επιτροπι παραλαβισ τθσ µίςκωςθσ ι από 

εντεταλµζνουσ για τθν επιτιρθςθ τθσ κατά περίπτωςθ µίςκωςθσ υπαλλιλουσ, που ορίηονται κατά τισ 

διατάξεισ του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυµµορφϊνεται µε τισ εντολζσ και υποδείξεισ που του 

δίνονται από τθν Τπθρεςία κακϊσ και από όλουσ τουσ εντεταλµζνουσ υπαλλιλουσ για αυτό το ςκοπό. 

 

Όλα τα οχιµατα - µεταφορικϊν µζςων κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ νόµιµεσ προδιαγραφζσ για τα  

ςυςτιµατα  αςφαλείασ, ςιµανςθσ  και ςτάκµθσ  κορφβου και κατά περίπτωςθ να φζρουν: 
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 Πινακίδεσ αρικµοφ κυκλοφορίασ (αρκ. 90 του Ν. 2696/99) 

 Να ςυνοδεφονται µε τθν άδεια κυκλοφορίασ 

 Να ςυνοδεφονται µε τα αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ 

 Να ςυνοδεφονται µε τα αποδεικτικά ςτοιχεία ΚΣΕΟ (για τα µεταφορικά µζςα). 

 Να ςυνοδεφονται µε τα αποδεικτικά πλθρωµισ των τελϊν κυκλοφορίασ (αρκ. 2 του Π.∆. 

304/2000, τροποποίθςθ του Π.∆. 395/94) (εξαιροφνται τα απορριµµατοφόρα). 

 Σα υπό µίςκωςθ µεταφορικά µζςα, πρζπει να είναι άρτια ςυντθρθµζνα, να διακζτουν ηϊνεσ 

αςφαλείασ, να πλθροφν τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται (ζλεγχοσ Κ.Σ.Ε.Ο. κ.τ.λ.) ϊςτε να 

χρθςιµοποιθκοφν ςτθν παροχι υπθρεςίασ τθσ προκακοριςµζνθσ µετακίνθςθσ και να πλθροφν 

όλουσ τουσ κανόνεσ τισ οδικισ αςφάλειασ. 

 

Σο ότι θ Τπθρεςία ζχει τθν ευκφνθ επιτιρθςθσ τθσ µίςκωςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από 

οποιαδιποτε ευκφνθ που τυχόν κα προκφψει από τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ι τουσ ιςχφοντεσ 

Νόµουσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΤΘΤΝΕ–ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ–ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ 

ΦΟΡΣΗΓΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΑ 

 

Θ Τπθρεςία ανάλογα µε τισ ανάγκεσ τθσ, κα υποδεικνφει ςτον ανάδοχο τουλάχιςτον δφο(2) θμζρεσ 

νωρίτερα το ζργο ι τισ κζςεισ που κα εργαςτεί, πλιν των εκτάκτων περιπτϊςεων. 

 

Εάν για οποιονδιποτε λόγο µε ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ, αναβλθκεί θ εργαςία τθν ςυγκεκριµζνθ µζρα, ο 

ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθµίωςθ. ε περίπτωςθ µθ ανταπόκριςθσ του αναδόχου ςε επανειλθµµζνεσ 

οχλιςεισ τθσ υπθρεςίασ (τθλζφωνο, φαξ), αυτι µπορεί  µονοµερϊσ  να προβεί ςτθν λφςθ τθσ ςφµβαςθσ 

(ζκπτωτοσ). 

 

Ο ανάδοχοσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ απζναντι ςτον Διµο  Μυκόνου  για τθν πραγµατικι κατάςταςθ 

ςτθν οποία βρίςκεται ο προςφερόµενοσ εξοπλιςµόσ , ο οποίοσ πρζπει να είναι απαλλαγµζνοσ από κάκε 

είδουσ δουλείεσ.  

Ο ∆ιµοσ  Μυκόνου εφόςον διαπιςτωκεί ότι κάτι από τα ανωτζρω  δεν  τθρείται,  δικαιοφται  να  απαιτιςει  

τθν  κατάπτωςθ  τθσ  εγγυθτικισ  επιςτολισ  θ  οποία  κα ςυνοδεφει τθν ςφµβαςθ.  

 

Ο ∆ιµοσ Μυκόνου δικαιοφται να προβεί ςτθν µονοµερι λφςθ τθσ ςχετικισ ςφµβαςθσ για τον λόγο αυτό, 

µε απόφαςθ του ∆.. 

 

Θ πλθρωµι του αναδόχου κα γίνεται κάκε μινα µε βάςθ τθν θμεριςια  απαςχόλθςθ των οχθμάτων.  
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∆εν νοείται ςε καµιά περίπτωςθ άρνθςθ του αναδόχου να εκτελζςει εργαςία ςε οποιοδιποτε ςθµείο του 

ηθτθκεί εντόσ των ορίων του ∆ιµου. 

 

Ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωµζνοσ να λαµβάνει όλα τα προλθπτικά µζτρα για τθν αποφυγι τυχόν 

ατυχθµάτων  και  για  οποιοδιποτε  ατφχθµα  ςτο  προςωπικό  του  ι  ςε  κάκε  τρίτο,  αυτόσ  κα  ζχει  τθν 

αποκλειςτικι ευκφνθ. 

 

Συχόν ηθµιζσ που κα προκαλοφνται από αµζλεια του αναδόχου κα επιδιορκϊνονται αµζςωσ από τον ίδιο, 

διαφορετικά θ επιδιόρκωςθ κα γίνεται από το ∆ιµο ςε βάροσ και για λογαριαςµό του. 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει το προςωπικό για τθ λειτουργία των οχθμάτων 

ςυμπεριλαμβανομζνων των απορριμματοφόρων . 

 

Σον ανάδοχο κα βαρφνουν οι φόροι, τα τζλθ, οι κρατιςεισ και άλλεσ νόµιµεσ επιβαρφνςεισ όπωσ αυτζσ 

ιςχφουν κατά το χρόνο τθσ µίςκωςθσ.  

 

Σα απορριµµατοφόρα  κα χρθςιµοποιθκοφν  για τθν κάλυψθ των  απαιτιςεων τθσ αποκοµιδισ του Διμου 

Μυκόνου ςε όλα τα γεωγραφικά όρια του νθςιοφ  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ - ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ Ε ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ 

ΕΡΓΟΤ 

 

∆εν προβλζπεται αναπροςαρµογι των τιµϊν, για τισ παρεχόµενεσ υπθρεςίεσ. Οι τιµζσ µονάδοσ τθσ 

προςφοράσ του αναδόχου είναι ςτακερζσ και αµετάβλθτεσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ και δεν 

ανακεωροφνται για κανζνα λόγο και ςε καµιά περίπτωςθ δεν υπερβαίνουν τισ τιµζσ τθσ υπθρεςίασ που 

εµφαίνονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςµό. 

Επίςθσ δεν προβλζπεται καµία αποηθµίωςθ  µθχανιµατοσ και µεταφορικοφ  µζςου για τουσ εξισ λόγουσ: 

7. Αναπροςαρµογι τιµιµατοσ λόγω αφξθςθσ τθσ τιµισ του καυςίµου ζωσ ποςοςτοφ 15% από τθν 
ιςχφουςα τιμι πϊλθςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

8. Μεταφορικά ζξοδα µθχανθµάτων και οχθµάτων από τισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου µζχρι τον 
τόπο αναχϊρθςθσ ι το τόπο που εκτελοφνται εργαςίεσ ι τα εργοτάξια τθσ Τπθρεςίασ, κατά 
περίπτωςθ και ςφµφωνα µε τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 

9. Σο κόςτοσ του δεφτερου οδθγοφ για τθν εκτζλεςθ πολφωρων δροµολογίων, λόγω ανάπαυςθσ του 
πρϊτου οδθγοφ, ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία. 

10. Σο κόςτοσ αµοιβισ του προςωπικοφ, αςφαλιςισ του, κ.τ.λ 
11. Ζξοδα ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, ανταλλακτικά, καφςιµα, λιπαντικά, ελαςτικά. 
12. Ζξοδα τελϊν κυκλοφορίασ, ΚΣΕΟ, αςφάλιςθσ 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΩΠΙΚΟ – ∆ΑΠΑΝΕ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ 
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιµοποιεί κάκε φορά το µθχάνθµα ι µεταφορικό µζςο που πρόςφερε 

κατάλλθλο προσ εργαςία και µε κατάλλθλο προςωπικό (οδθγό, χειριςτι, κλπ) που κατζχουν τισ 

απαιτοφµενεσ άδειεσ οδθγοφ - χειριςτι. 

 

Σο µιςκωµζνο µθχάνθµα ι µεταφορικό µζςο κατά τθν ζναρξθ τθσ θµεριςιασ εργαςίασ οφείλει να είναι 

πλιρεσ καυςίµων και ζτοιµο προσ εργαςία, µε τον κατάλλθλο χειριςτι - οδθγό ςφµφωνα µε τισ οδθγίεσ 

τθσ επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ.  

 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να καλφπτει όλα τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του µθχανιµατοσ ι 

µεταφορικοφ µζςου  που προςφζρει όπωσ: αποηθµίωςθ οδθγοφ-χειριςτοφ-ςυνοδοφ, λιπαντικά, υλικά και 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, τισ απαραίτθτεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κλπ. κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που 

απαιτείται για τθν λειτουργία και χριςθ του µθχανιµατοσ ι µεταφορικοφ µζςου. 

 

Σο προςωπικό που κα χρθςιµοποιείται από τον ανάδοχο δεν διατελεί ςε εργαςιακι ςχζςθ µετά τθσ Τπθρεςίασ 

αλλά µετά του αναδόχου. Ο δε ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν ευκφνθ κάκε αποηθµιϊςεωσ από ατφχθµα ςτο 

προςωπικό του, απορρζοντοσ από τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ ςιµερα ιςχφουν, θ δε υπθρεςία 

απαλλάςςεται από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

 

Επίςθσ ο µειοδότθσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό και ευκφνεται για τθν επικόλλθςθ των 

ενςιµων ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία περί Ι.Κ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΝΤΚΣΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΙΑ, ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ, ΕΡΓΑΙΑ ΣΙ ΚΤΡΙΑΚΕ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕ 

 

Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ι υπερεργαςίασ και εργαςία τισ Κυριακζσ και αργίεσ, 

ςφµφωνα µε  όςα ςχετικά ορίηονται από τθ νοµοκεςία, χωρίσ ο Ανάδοχοσ να δικαιοφται οποιαςδιποτε 

πρόςκετθσ αποηθµίωςθσ πζρα από αυτά που προβλζπονται ςτθν ςφµβαςθ,εφόςον τθρείται το μζγιςτο 

επιτρεπτό κατά το νόμο όριο ωρϊν εργαςίασ. 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πιο πάνω εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ ςχετικοφσ νόµουσ και 

κανονιςµοφσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΚΑΙ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ ΣΟ ΕΡΓΟ 

 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νοµοκεςίασ, των διατάξεων 

και κανονιςµϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθµάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα ανάκεςθσ 

των υπθρεςιϊν,  ι  ςε  οποιονδιποτε τρίτο  και  για  τθ  λιψθ µζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, 

ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθµάτων ι επαγγελµατικϊν αςκενειϊν κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ. 
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Για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα παραχωρθκεί ςτον ανάδοχο εντόσ του ΧΤΣΑ χϊροσ για τθ 

ςτάκμευςθ και ςυντιρθςθ του μιςκωμζνου εξοπλιςμοφ.Οποιαδιποτε ηθµιά ςτο µθχάνθµα  ι µεταφορικό 

µζςο, που προζρχεται από οποιαδιποτε αιτία ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, τθσ 

µίςκωςθσ ι τθσ ςτάκµευςθσ του µθχανιµατοσ ςτον χϊρο του Διμου, βαρφνει τον Ανάδοχο ο οποίοσ είναι 

υποχρεωµζνοσ να τθν αποκαταςτιςει µε δικι του οικονοµικι επιβάρυνςθ. Θ Τπθρεςία δεν φζρει καµία 

ευκφνθ για αςτικι αποηθµίωςθ τρίτων για ηθµιζσ ι φκορζσ που κα προξενθκοφν κατά τον χρόνο 

λειτουργίασ του µθχανιµατοσ. 

 

Οποιαςδιποτε φφςεωσ ατυχιµατα ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ κακϊσ και ηθµιζσ ςε περιουςίεσ 

τρίτων ι ςτο χειριηόµενο µθχάνθµα ζργου - µεταφορικό µζςο που αποδεδειγµζνα οφείλονται ςε αµζλεια 

ι και υπαιτιότθτα του ιδίου ι του προςωπικοφ του, βαρφνουν αποκλειςτικά και µόνον τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαµβάνει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν όλα τα απαιτοφµενα µζτρα αςφαλείασ, 

που επιβάλλονται από τθ νοµοκεςία ςχετικά µε τθν Αςφάλεια και Τγιεινι των εργαηοµζνων. Επίςθσ 

υποχρεοφται να εφαρµόςει  τα τυχόν προτεινόµενα από  τθν Τπθρεςία,  ι  από  τον Σεχνικό Αςφαλείασ, 

πρόςκετα µζτρα αςφαλείασ. 

 

Για τθν αποφυγι ατυχθµάτων ι ηθµιϊν οι ιδιοκτιτεσ (ανάδοχοι) πρζπει να λαµβάνουν τα κατάλλθλα 

µζτρα εξαςφαλίηοντασ ςτα µθχανιµατά  τουσ, τουσ αναγκαίουσ βοθκοφσ που κα διευκολφνουν τουσ 

χειριςτζσ ςτισ κινιςεισ τουσ. 

 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να παίρνει, µε δικζσ του δαπάνεσ, τα επιβαλλόµενα για κάκε περίπτωςθ µζτρα 

αςφαλείασ, για τθν πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιµατοσ ι ηθµιάσ  κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, είναι δε µόνοσ υπεφκυνοσ γι’ αυτζσ και ζχει αποκλειςτικά αυτόσ όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ 

ευκφνεσ  για  κάκε  τι  που  κα  τφχει,  είτε  από  δικι  του  υπαιτιότθτα,  είτε  από  το  εργαηόµενο  ς’  

αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, είτε από τα εργαλεία και µθχανιµατα που απαςχολοφνται για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Σο αντικείµενο τθσ ςφµβαςθσ κα υπολογίηεται και κα τιµολογείται ςε θμεριςια αποηθµίωςθ µίςκωςθσ 

ανά μονάδα και κα αφορά τθν απαςχόλθςθ του µιςκωµζνου µθχανιµατοσ -οχιματοσ για επτάωρο(7) 

θµεροµίςκιο εργαςίασ . 

 

Ο χρόνοσ τθσ θµεριςιασ εργαςίασ κα είναι θ κακαρι απαςχόλθςθ του µιςκωµζνου µθχανιµατοσ -

οχιματοσ  ςτον  ∆ιµο  Μυκόνου,υπολογιηόμενο από τθν εκκίνθςθ από το ΧΤΣΑ ζωσ τθ λιξθ ςτο ΧΤΣΑ. 

 

ε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν ςφµφωνα  µε τθ νοµοκεςία (Κοινοτικι και Εκνικι): Σα ωράρια οδιγθςθσ και 

οι χρόνοι ανάπαυςθσ των οδθγϊν - χειριςτϊν µθχανθµάτων  ζργων και µεταφορικϊν µζςων. Για τθν 
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εκτζλεςθ πολφωρων δροµολογίων, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει, δφο οδθγοφσ που απαιτοφνται για 

να µθν υπάρξει κακυςτζρθςθ λόγω ανάπαυςθσ του πρϊτου οδθγοφ, ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα 

νοµοκεςία. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υπολογίςει ςτθν προςφορά του το κόςτοσ 

δφο οδθγϊν για τα ςυγκεκριµζνα δροµολόγια. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ  µε µζριµνα, δαπάνεσ και ευκφνθ του παρόχου, κα τθρείται 

κακθµερινά θµερολόγιο. 

 

Ο Ανάδοχοσ εφ’ όςον του ηθτθκεί — για να µθν υπάρχουν διαφωνίεσ, υποχρεοφται να προβαίνει κατ’ 

αντιπαράςταςθ µε τθν Τπθρεςία, ςτθν καταγραφι του χρόνου τθσ θµεριςιασ εργαςίασ ςε ∆ελτία 

Εργαςιϊν όπου κα καταγράφεται µεταξφ άλλων θ θµεροµθνία, οι ακριβείσ ϊρεσ εργαςίασ, θ τοποκεςία, 

το είδοσ των εργαςιϊν, και ενδεχοµζνωσ οι ςχετικζσ παρατθριςεισ. Σο δελτίο εργαςιϊν κα τθρείται εισ 

διπλοφν και κα υπογράφεται από τθν Τπθρεςία και από τον Ανάδοχο.  

 

Ο ∆ιµοσ Μυκόνου µπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θµερολόγιο ςυµπλθρωµατικϊν πλθροφοριϊν 

ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτθ ςυγκεκριµζνθ ι να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν τιρθςθ και 

άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. ε επείγουςεσ περιπτϊςεισ θ διαταγι για τροποποιιςεισ ι ςυµπλθρϊςεισ 

δίνεται προφορικά ςτον τόπο των ζργων και καταχωρείται ςτο θµερολόγιο. 

 

Για τα µιςκωµζνα απορριµµατοφόρα ο χρόνοσ λειτουργίασ κα βεβαιϊνεται από το ειδικό δελτίο τθσ 

Τπθρεςίασ και από τον όργανο - µετρθτι  ωρϊν λειτουργίασ του οχιµατοσ.  Αν αυτό δεν διακζτει τζτοιο 

όργανο, τότε από τον ταχογράφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ– ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ 

 

Σο πρόγραµµα  εργαςιϊν του κάκε αναδόχου κα ορίηεται εγκαίρωσ - κατ’ελάχιςτο δφο(2) θμζρεσ 

νωρίτερα- από το ∆ιµο  Μυκόνου ςφµφωνα µε τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του,πλιν των εκτάκτων αναγκϊν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΠΙΛΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Θ επίλυςθ διαφορϊν µεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου ρυκµίηεται  ςφµφωνα  µε τισ διατάξεισ του Ν. 

4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 

 

Οι τυχόν επιπλζον επιβαρφνςεισ (οι δαπάνεσ των µιςκϊν και θµεροµιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ 

όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ µετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ 

λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, µίςκωςθσ µθχανθµάτων και µεταφορικϊν µζςων, για φκορζσ 

µθχανθµάτων,  λιπαντικά, των κάκε είδουσ µεταφορικϊν του µζςων, οι φόροι, τζλθ, δαςµοί,  

αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν 

ςυνυπολογιςκεί από τον ίδιο ςτθν προςφορά του.  

 

Θ αµοιβι δεν υπόκειται ςε καµία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραµζνει ςτακερι και 

αµετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

Κάκε τιµι µονάδασ του τιµολογίου προςφοράσ περιλαµβάνει γενικά όλεσ τισ κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ 

από φόρουσ, τζλθ, δαςµοφσ, ειδικοφσ φόρουσ, κρατιςεισ κλπ. κακϊσ και τισ κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ για 

εργαςία του προςωπικοφ του κατά τισ Κυριακζσ και λοιπζσ αργίεσ και κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ. 

 

Σον ανάδοχο  βαρφνουν οι νόµιµεσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων ςυµπεριλαµβανοµζνων και  των αςφαλιςτικϊν 

υποχρεϊςεων των χειριςτϊν - οδθγϊν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΞΟΦΛΗΗ ΣΟΤ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ 

 

Θ εξόφλθςθ του αναδόχου κα πραγµατοποιείται κάκε μινα, αφοφ γίνει πρϊτα θ παραλαβι τθσ εργαςίασ 

από τθν αρµόδια επιτροπι παραλαβισ, εντόσ το αργότερο πζντε (5) θμερϊν από το τζλοσ του μινα 

μίςκωςθσ. Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωµισ ελζγχονται από τισ Οικονοµικζσ Τπθρεςίεσ του ∆ιµου. Καµία 

επιπλζον αµοιβι δεν πρόκειται να αναγνωριςκεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Για ότι τυχόν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και οι 

λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ που διζπουν τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςµοφ. Για τθν παρακολοφκθςθ 

τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ κα διεξάγονται από υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικοί 

ζλεγχοι. 

∆ιαφωνίεσ ι εν γζνει διαφορζσ που τυχόν κα προκφψουν από τθν ερµθνεία ι εφαρµογι των όρων τθσ 

ςφµβαςθσ κα καταβάλλεται προςπάκεια να επιλφονται µζςα ςτα πλαίςια τθσ καλισ πίςτθσ και των 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ επίλυςι τουσ κα διζπεται από τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ 

δικαίου και αρµόδια κα είναι τα δικαςτιρια. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 

1. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton.(τεμάχια 2) 

 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου  υπερκαταςκευισ (μφλοσ) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit.  

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι των απορριµµατοφόρων. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το 

κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

 

2. Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton.(τεμάχιο 1) 

 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ εωσ 360 lit. 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι των απορριµµατοφόρων. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το 

κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

3. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με προεγκαταςτθμζνο ςφςτθμα πλφςθσ κάδων με κρφο νερό 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 
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ζλεγχοσ και θ επιςκευι των απορριµµατοφόρων. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το 

κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

 

4. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. (τεμάχια 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι των απορριµµατοφόρων. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το 

κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

 

5. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg, (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου 

υπερκαταςκευισ(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit. 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι των απορριµµατοφόρων. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το 

κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

 

6. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg (τεμάχιο 1) 
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Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ 

τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι των απορριµµατοφόρων. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το 

κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

7. Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg (τεμάχιο 1)  

 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκαταςκευισ 

μεγαλφτερθσ των 3m3,πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-360 lit 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι των απορριµµατοφόρων. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το 

κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

8. Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ.μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton (τεμάχιο 1) 

 

Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ.μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton.με χαμθλά παραπζτια 

για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι του οχιματοσ. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το κόςτοσ του 

οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ. 

 

 

9. Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 12 ton 

(τεμάχιο 1) 
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Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο με γερανό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 12 ton.με χαμθλά 

παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp και κίνθςθ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ 

(4Χ4) 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι του οχιματοσ. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το κόςτοσ του 

οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

 

10. Ηλεκτροκίνθτα δορυφορικά οχιματα με καρότςα, μζγιςτου πλάτουσ 1,25m για αποκομιδι 

απορριμμάτων από ςτενά (τεμάχια 2) 

 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, ο τεχνικόσ ζλεγχοσ και θ 

επιςκευι του οχιματοσ. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το κόςτοσ του οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

 

11. Τριαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 26 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με 

γάντηο (hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ (τεμάχιο 1). 

 

Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι του οχιματοσ. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το κόςτοσ του 

οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 

 

12. Διαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με 

γάντηο (hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ  και εναλαςςόμενθ καρότςα-

δεξαμενι νεροφ 10m3 τουλάχιςτον, με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) (τεμάχιο 1) 
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Θα ζχει περάςει ζλεγχο ΚΣΕΟ, κα διακζτει αςφαλιςτικι κάλυψθ και κα πλθροί όλεσ τισ νόµιµεσ 

προδιαγραφζσ. τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα είναι θ αςφάλιςι, τα καφςιµα, ο τεχνικόσ 

ζλεγχοσ και θ επιςκευι του οχιματοσ. Εντόσ τθσ τιµισ προςφοράσ κα περιλαμβάνεται το κόςτοσ του 

οδθγοφ. 

Κακ 'όλθ τθν διάρκεια τθσ µίςκωςθσ ο ∆ιµοσ δεν ζχει καµία υποχρζωςθ ςχετικά µε τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των οχθµάτων. Θ τακτικι και θ ζκτακτθ επιςκευι και ςυντιρθςθ του  οχιµατοσ για όλο το 

χρονικό διάςτθµα τθσ ςφµβαςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο εξ ολοκλιρου. Κατά τθν ζναρξθ τθσ µίςκωςθσ 

όλα τα οχιµατα κα ελεγχκοφν από τον Διµο για τα τυχόν ελαττϊµατα και τισ τυχόν ελλείψεισ τουσ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ   

ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. 

Σίτλοσ: «Μίςκωςθ Μθχανθμάτων Ζργου & 

μεταφορικϊν μζςων για τα ζτθ 2018 - 2020» 

 

Αρ. Μελζτθσ  5/2018 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Θμζρεσ Σεμ 
Θμεριςιο 

μίςκωμα 
ΤΝΟΛΟ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ τουλά-

χιςτον 300hp. με χωρθτικότθτα κάδου  υπερκα-

ταςκευισ (μφλοσ) μεγαλφτερθσ των 22m3, 

πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-

1300 lit.   

275 2 518 € 284.900,00 € 

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 26ton. και ιπποδφναμθσ του-

λάχιςτον 300hp. με χωρθτικότθτα κάδου 

υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 

22m3, πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 

εωσ 360 lit. 

150 1 512,00 € 76.800,00 € 

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ 

τουλάχιςτον 280hp. με χωρθτικότθτα κάδου 

υπερκαταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 

16m3, οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 

60-1300 lit με προεγκαταςτθμζνο ςφςτθμα 

πλφςθσ κάδων με κρφο νερό 

150 2 512,00 € 153.600,00 € 

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 18ton. και ιπποδφναμθσ τουλά-

χιςτον 280hp. με χωρθτικότθτα κάδου υπερκα-

ταςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, 

οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-

1300 lit με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ 

(4Χ4) 

150 1 508,00 € 76.200,00 € 

5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 

3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου υπερκατα-

ςκευισ (πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit  

150 1 506,00 € 75.900,00 € 
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6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 

3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου 

υπερκαταςκευισ μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με 

κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1 506,00 € 75.900,00 € 

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ βάρουσ ζωσ 

3500kg και χωρθτικότθτασ κάδου 

υπερκαταςκευισ μεγαλφτερθσ των 3m3,πλάγιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-360 lit 

150 1 512,00 € 76.800,00 € 

8 

Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ, 

μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 ton.με χαμθλά 

παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ και 

ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp 

150 1 510,00 € 76.500,00 € 

9 

Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο 

με γερανό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 12 ton.με 

χαμθλά παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ και 

ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp και κίνθςθ 

ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1 506,00 € 75.900,00 € 

10 

Θλεκτροκίνθτα δορυφορικά οχιματα με 

καρότςα, μζγιςτου πλάτουσ 1,25m για 

αποκομιδι απορριμμάτων από ςτενά 

150 2 500,00 € 150.000,00 € 

11 

Σριαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 

26 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με 

γάντηο (hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα 

βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ. 

150 1   

12 

Διαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 

18 ton και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 300hp με 

γάντηο (hooklift) και εναλαςςόμενθ καρότςα 

βαρζωσ τφπου για ΑΕΚΚ  και εναλαςςόμενθ 

καρότςα-δεξαμενι νεροφ 10m3 τουλάχιςτον, με 

κίνθςθ και ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1 511,20 € 76.680,00 € 

ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ  ΦΠΑ 1.199.180,00 € 

ΦΠΑ  287.803,20 € 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  1.486.983,20 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩN 

 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Θμζρεσ Σεμ 
Θμεριςιο 

μίςκωμα 
ΤΝΟΛΟ 

1 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ 

βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και 

ιπποδφναμθσ τουλά-χιςτον 300hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου  υπερκα-ταςκευισ 

(μφλοσ) μεγαλφτερθσ των 22m3, πλάγιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 

lit.   

275 2   

2 

Tριαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ 

βάρουσ τουλάχιςτον 26ton. και 

ιπποδφναμθσ του-λάχιςτον 300hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ 

(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 22m3, 

πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 

εωσ 360 lit. 

150 1   

3 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ 

βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και 

ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου υπερκαταςκευισ 

(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, 

οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με 

προεγκαταςτθμζνο ςφςτθμα πλφςθσ 

κάδων με κρφο νερό 

150 2   

4 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ 

βάρουσ τουλάχιςτον 18ton. και 

ιπποδφναμθσ τουλά-χιςτον 280hp. με 

χωρθτικότθτα κάδου υπερκα-ταςκευισ 

(πρζςςα) μεγαλφτερθσ των 16m3, 

οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και 

ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1   





 

ελίδα 60 

5 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ 

βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ 

κάδου υπερκατα-ςκευισ (πρζςςα) 

μεγαλφτερθσ των 3m3,οπίςκιασ 

φόρτωςθσ κάδων χωρθτικότθτασ 60-1300 

lit  

150 1   

6 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ 

βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ 

κάδου υπερκαταςκευισ μεγαλφτερθσ των 

3m3,οπίςκιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-1300 lit με κίνθςθ και 

ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1   

7 

Διαξονικό απορριμματοφόρο,μικτοφ 

βάρουσ ζωσ 3500kg και χωρθτικότθτασ 

κάδου υπερκαταςκευισ μεγαλφτερθσ των 

3m3,πλάγιασ φόρτωςθσ κάδων 

χωρθτικότθτασ 60-360 lit 

150 1   

8 

Διαξονικό φορτθγό ανατρεπόμενο με 

αρπάγθ, μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 18 

ton.με χαμθλά παραπζτια για εφκολθ 

φόρτωςθ και ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 

240hp 

150 1   

9 

Διαξονικό φορτθγό διπλοκάμπινο 

ανατρεπόμενο με γερανό μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 12 ton.με χαμθλά 

παραπζτια για εφκολθ φόρτωςθ και 

ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 240hp και 

κίνθςθ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

150 1   

10 

Θλεκτροκίνθτα δορυφορικά οχιματα με 

καρότςα, μζγιςτου πλάτουσ 1,25m για 

αποκομιδι απορριμμάτων από ςτενά 

150 2   

11 

Σριαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 26 ton και ιπποδφναμθσ 

τουλάχιςτον 300hp με γάντηο (hooklift) 

και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ 

τφπου για ΑΕΚΚ. 

150 1   

12 

Διαξονικό φορτθγό μικτοφ βάρουσ 

τουλάχιςτον 18 ton και ιπποδφναμθσ 

τουλάχιςτον 300hp με γάντηο (hooklift) 

και εναλαςςόμενθ καρότςα βαρζωσ 

τφπου για ΑΕΚΚ  και εναλαςςόμενθ 

καρότςα-δεξαμενι νεροφ 10m3 

τουλάχιςτον, με κίνθςθ και ςτουσ 

150 1   
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τζςςερεισ τροχοφσ (4Χ4) 

                                                                                                      ΤΝΟΛΟ χωρίσ  ΦΠΑ  

                                                                                                                                  ΦΠΑ   

                                                                                                               ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   

  

  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …./…../2019 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 




