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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

  Σκοπός της προµήθειας είναι η καθαριότητα της πόλης της Καλαµάτας και των ∆ ∆ιαµερισµάτων . 
 Αναλυτικά περιλαµβάνεται η  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ». 
  Η παραπάνω δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται  στο ποσό των   147.967,48 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 
συνολικά  182.000,00€. 

 
  Το  παραπάνω σάρωθρο θα είναι καινούργιο αναρροφητικού τύπου τουλάχιστον  4m3  και σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

   
  Η προµήθεια θα γίνει µε  ανοικτό διαγωνισµό,  σύµφωνα µε τους όρους της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.3463/2006 & συναφών νόµων. 
     α. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 της υπ. αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 
Ο.Τ.Α.». 
   Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόµενους από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψής της. 
 Η δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακύρηξης στον τύπο βαρύνει τον 
προµηθευτή που εκτελεί την προµήθεια. 

                                                                    
                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………. 

 
        ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                    Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
 
                                                                                         
 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                    
         ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Τ.Ε.                                              Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                           
                                                                                                    
  ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

     ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
                                              

 Γενικά 
 
Το σάρωθρο  που θα προµηθευτεί ο  ∆ήµος Καλαµάτας να  είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, 
γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου. 
 
Το σάρωθρο προορίζεται για να συµπληρώσει τις υπάρχουσες ανάγκες των ευρύτερων περιοχών 
του ∆ήµου. Θα έχει τη δυνατότητα να σαρώνει, κυρίως σε δρόµους. Θα είναι µηχάνηµα σύγχρονης 
τεχνολογίας, επί πλαισίου ή ενιαίου τύπου και θα αποτελείται από το πλαίσιο, τον κινητήρα, τα 
διάφορα συστήµατα (π.χ. σάρωσης, ψεκασµού νερού, την αναρροφητική διάταξη που δεν θα 
περιλαµβάνει αναβατόριο, τον κάδο απορριµµάτων κλπ), την καµπίνα του χειριστού και γενικά 
όποιο άλλο σύστηµα απαιτείται για την ολοκληρωµένη λειτουργία του. Είναι απαραίτητο, ο 
κατασκευαστής του σαρώθρου να έχει µεγάλη φήµη και εµπειρία στο τοµέα αυτό.  
 
Το πλαίσιο θα είναι στιβαρό, µε µεγάλη αντοχή στην οξείδωση και ικανό να φέρει το φορτίο για το 
οποίο  προορίζεται. Θα συνδυάζεται ιδανικά µε την ανάρτηση, η οποία πέρα από την αντοχή, θα 
εκτιµηθεί θετικά αν προσφέρει ειδική άνεση, ασφάλεια και ευελιξία. 
Ο κινητήρας θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (τουλάχιστον EURO 5), ώστε το 
σάρωθρο να µπορεί να ταξινοµηθεί και να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του.  Η θέση του κινητήρα 
θα είναι τέτοια, ώστε να προσφέρεται καλή ψύξη όλων των ευαίσθητων µερών.  
 
Όλα τα επιµέρους συστήµατα θα είναι εύφηµων κατασκευαστών (να δοθεί σχετική λίστα των 
βασικών υποκατασκευαστών για τις αντλίες, τα υδραυλικά µοτέρ, την ανάρτηση, τον κινητήρα, τα 
ελαστικά) τα οποία θα συνεργάζονται αρµονικά, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα κατά τη σάρωση.  
Η καµπίνα θα προσφέρει άνεση,  εργονοµία, ορατότητα και ασφάλεια στο χειριστή. Ο χειρισµός 
όλων των λειτουργιών θα πραγµατοποιείται από τη θέση του οδηγού και θα υπάρχουν όλα τα 
προβλεπόµενα συστήµατα ασφαλείας (να αναφερθούν). 
Ο κάδος θα είναι κατάλληλος για να δέχεται σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας το µέγιστο όγκο 
απορριµµάτων .   
Το σύστηµα σάρωσης (σε συνδυασµό µε το σύστηµα ψεκασµού) θα είναι ικανό να αναρροφά τον 
όγκο των απορριµµάτων. Το δε πλάτος σάρωσης θα είναι το µεγαλύτερο δυνατό, τόσο µε δύο 
βούρτσες, όσο και µε τη χρήση της εµπρόσθιας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται 
εύκολα σε λίγα λεπτά  και το σάρωθρο να µπορεί να λειτουργεί µόνο µε τις δύο βούρτσες.  
 
Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις µικρές διαστάσεις που αφορούν την ευελιξία του. Για το λόγο 
αυτό να δοθούν οι αντίστοιχες διαστάσεις (µεταξόνιο, µετατρόχιο), καθώς και ο κύκλος στροφής, 
του προσφερόµενου οχήµατος, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 10 m.  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α) Πλαίσιο 
Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, µε µεγάλη µηχανική αντοχή και αντοχή στην 
οξείδωση (να περιγραφεί η αντιοξειδωτική προστασία, η οποία θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα). Το µικτό 
βάρος του σαρώθρου υποχρεωτικά θα είναι τουλάχιστον 10 τόνοι και ο κάθε άξονας θα είναι 
ικανός να φέρει το απαιτούµενο φορτίο (να δοθεί η επιτρεπόµενη φόρτιση στον εµπρόσθιο και 
οπίσθιο άξονα).  Η κίνηση θα µεταδίδεται υποχρεωτικά, από τον τετράχρονο-τετρακύλινδρο-
υδρόψυκτο-άµεσου ψεκασµού-υπερτροφοδοτούµενο µε εναλλάκτη ψύξης κινητήρα, ισχύος 
τουλάχιστον 110 kW (η σχέση της ιπποδύναµης προς το µικτό φορτίο του οχήµατος πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι τουλάχιστον 14 PS/tn). Προτιµάται η υδροστατική µετάδοση (δεν 



 
                                                                                                                             4 

αποκλείονται πλαίσια µε µηχανική µετάδοση, τα οποία όµως κατά τη σάρωση θα έχουν 
υδροστατική µετάδοση). Τα διάφορα συστήµατα του σαρώθρου (π.χ. σάρωσης, ψεκασµού κλπ) 
θα λαµβάνουν κίνηση µέσω υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών µοτέρ (είναι επιθυµητό να 
υπάρχουν περισσότερες της µίας υδραυλικές αντλίες, καθώς και υδραυλικά µοτέρ). Η ταχύτητα 
του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 40 Km/h κατά την πορεία και  θα µπορεί να σαρώνει µε 
τουλάχιστον 12 Km/h, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Θα διαθέτει υποχρεωτικά υδραυλικό 
σύστηµα πέδησης, και το οποίο σε συνδυασµό µε την ανάρτηση θα προσφέρει τη µέγιστη δυνατή 
ασφάλεια και ιδιαίτερα σε σηµεία µε απώλεια πρόσφυσης, όπως είναι τα ανισόπεδα σηµεία. Το 
χειρόφρενο θα εξασφαλίζει τη στάθµευση του σαρώθρου σε ανωφέρειες µε κλίση τουλάχιστον 
10%. 
 
Το σύστηµα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό και θα προσφέρει τη καλύτερη δυνατή ευελιξία του 
σαρώθρου. 
Θα ρυθµίζεται για άνετη και ασφαλή οδήγηση.  
Το σύστηµα θα διαθέτει όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα και βαλβίδες ανακούφισης. 
 
Θα διαθέτει ηλεκτρικό κύκλωµα 12 ή  24 Volt ικανό για τις  απαιτήσεις λειτουργίας του 
µηχανήµατος. 
Ο εξωτερικός φωτισµός (συµπεριλαµβανοµένου και του αναλάµποντα φάρου), θα είναι σύµφωνος 
µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
 
Οι δεξαµενές καθαρού νερού θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500 λίτρων, ενώ του  
υδραυλικού λαδιού θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 90 λίτρων. Θα είναι  κατασκευασµένες 
υποχρεωτικά από ανοξείδωτο χάλυβα ή από άλλο ανοξείδωτο κράµα µετάλλου, θα είναι 
τοποθετηµένες εντός του πλαισίου.   
Σε περίπτωση χαµηλής στάθµης νερού, θα υπάρχει  οπτική και ηχητική ένδειξη στη καµπίνα 
χειρισµού και θα διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας για την αποφυγή βλάβης.  
 
 
Ο θάλαµος οδήγησης θα είναι αποκλειστικά κατασκευασµένος από χάλυβα ή από κράµα χάλυβα, 
στιβαρός, εργονοµικός, άνετος, ηχοµονωµένος και ασφαλής. Θα διαθέτει υαλοπίνακες µεγάλης 
επιφανείας για τη µέγιστη δυνατή ορατότητα. Ο εµπρόσθιος ανεµοθώρακας και τα παράθυρα των 
πορτών θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας ώστε σε περίπτωση θραύσεως τους να µην 
τραυµατίζεται ο χειριστής. 
Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο θέσεις, µε ανάρτηση ρυθµιζόµενες, αλεξήλια, δάπεδο µε διάφανη 
θυρίδα επόπτευσης στο σύστηµα αναρρόφησης, και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισµό κρίνεται 
απαραίτητος για τη ξεκούραστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του χειριστή. Η θέρµανση του 
εσωτερικού χώρου της καµπίνας θα γίνεται ελεύθερα και µε βεβιασµένη κυκλοφορία θερµού αέρα, 
ενώ θα υπάρχει υποχρεωτικά σύστηµα ψύξης (air-conditioning). 
Επίσης θα υπάρχει µόνιτορ που θα αποτυπώνει τις λήψεις της κάµερας ελέγχου που θα υπάρχει 
στο οπίσθιο µέρος, βάσει των ευρωπαϊκών Οδηγιών. 
Η σχεδίαση του θαλάµου θα είναι τέτοια ώστε θα αποφεύγεται η είσοδος όµβριων και σκόνης. 
Εργονοµικά τοποθετηµένα εντός του θαλάµου θα υπάρχουν, το σύνολο των αναγκαίων οργάνων 
και χειριστηρίων joystick, για το χειρισµό της κίνησης και της λειτουργίας του σαρώθρου. 
Υποχρεωτικά θα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα Canbus, για την ανίχνευση βλαβών και γενικά 
παρακολούθησης του ιστορικού της λειτουργίας του.  
Η κονσόλα στο εσωτερικό της καµπίνας θα είναι εξοπλισµένη µε : στροφόµετρο, ωρόµετρο 
λειτουργίας, µετρητή πίεσης λαδιού κινητήρα, µετρητή θερµοκρασίας του κινητήρα, ρυθµιστή 
ταχύτητας βουρτσών, χειριστήριο κλαπέτου, ανύψωσης του στοµίου αναρρόφησης, χειριστήριο 
ανύψωσης του κάδου και του ανοίγµατος της πίσω θύρας εκκένωσης. 
Επίσης θα υπάρχουν ενδείξεις : καυσίµου, νερού, χειροφρένου, υπερθέρµανσης ψυκτικού υγρού, 
χαµηλής πίεσης λαδιού κινητήρα και υδραυλικού, θερµοκρασία υδραυλικού λαδιού. 
 
 
   
 
β) Συστήµατα λειτουργίας 
Το σάρωθρο θα είναι εξοπλισµένο µε δυο (2) πλευρικές βούρτσες (γίνονται δεκτά και τα 
σάρωθρα που έχουν επιπλέον πρόσθετη κεντρική κυλινδρική βούρτσα), διαµέτρου τουλάχιστον 
εννιακόσια 900 mm η κάθε µία και µία τρίτη  βούρτσα, τοποθετηµένη στο εµπρόσθιο τµήµα, πάνω 
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σε παλινδροµικό βραχίονα µε δυνατότητα σάρωσης δεξιά – αριστερά πέραν του εύρους του 
πλαισίου.  Το υλικό κατασκευής των ινών της βούρτσας θα είναι σκληρό συνθετικό ή µεταλλικό 
υλικό. 
   
Η ταχύτητα όλων των βουρτσών θα ρυθµίζεται αδιαβάθµητα, µέσω υδραυλικών µοτέρ, από τη 
καµπίνα του χειριστή, από 0 – 160 RPM τουλάχιστον, ενώ θα οπισθοχωρούν στην περίπτωση 
πρόσκρουσης σε εµπόδιο και θα µπορούν να µαζεύονται ανεξάρτητα η µία από την άλλη, µε 
εντολή µέσα από τη καµπίνα του χειριστή. 
Το απαιτούµενο πλάτος σάρωσης µε τις δύο βούρτσες να είναι τουλάχιστον 2200 mm και µε τις 
τρεις τουλάχιστον 3200 mm. 
   
Σε κάθε βούρτσα  θα υπάρχουν ψεκαστήρες νερού για τη καταστολή της σκόνης. Η ποσότητα 
ψεκασµού θα ρυθµίζεται από τη καµπίνα χειρισµού. 
Το σύστηµα τροφοδοσίας νερού θα είναι εφοδιασµένο µε ανοξείδωτο φίλτρο καθαρισµού µεγάλης 
αντοχής. 
 
Οι βούρτσες θα πρέπει να έχουν πάντα, χωρίς αναγκαίες ρυθµίσεις, τη κατάλληλη πίεση στο 
έδαφος για σωστή σάρωση και στα πλέον δύσκολα σηµεία. Να περιγραφεί η συγκεκριµένη 
λειτουργία. 
 
Τα απορρίµµατα θα οδηγούνται από το(α) στόµιο(α) και τον σωλήνα(ες) αναρρόφησης,  στο κάδο 
απορριµµάτων γεωµετρικής χωρητικότητας τουλάχιστον 4 m³ σύµφωνα µε το EN15429-1 
(απαραίτητα θα προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή, µαζί µε σχετικά σχέδια βάσει 
του ως άνω προτύπου). Το(α) στόµιο(α) θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις για αποδοτική 
λειτουργία. Ο σωλήνας(ες) αναρρόφησης   διαµέτρου τουλάχιστον 200 mm θα είναι 
κατασκευασµένος(οι) από ανοξείδωτο χάλυβα. Η αναρρόφηση θα πραγµατοποιείται από κατάλληλη 
τουρµπίνα µε ωφέλιµη ικανότητα αναρρόφησης τουλάχιστον 10000 m³/h  και υποπίεση στο(α) 
στόµιο(α) τουλάχιστον 1000 mm H2O. 
 
Ο κάδος θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένος  για τη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση του χώρου και 
θα είναι απόλυτα στεγανός. Το υλικό κατασκευής του θα είναι υποχρεωτικά από ανοξείδωτο 
χάλυβα µεγάλης αντοχής. Το δάπεδο θα έχει κατάλληλη κλίση, έτσι ώστε να αδειάζουν τα 
απορρίµµατα εύκολα. Εκατέρωθεν του κάδου  Θα υπάρχουν θυρίδες για τον έλεγχο του 
εσωτερικού, οι οποίες περιστασιακά (π.χ. στη λαϊκή αγορά)  θα χρησιµοποιούνται και για τη 
χειρονακτική ρήψη ογκωδών αντικειµένων, για το λόγο δε αυτό θα εκτιµηθεί το µέγεθός τους 
Η απόρριψη των απορριµµάτων θα γίνεται αποκλειστικά µε οπίσθια ανατροπή του κάδου, σε ύψος 
τουλάχιστον 800 mm από το έδαφος και άνοιγµα της πίσω θύρας εκκένωσης από κατάλληλο 
ενσύρµατο χειριστήριο, το οποίο θα διαθέτει καλώδιο ικανού µήκους, ώστε ο χειριστής κατά την 
εκκένωση να επιθεωρεί το πίσω µέρος του σαρώθρου.   
Θα υπάρχει απαραίτητα ανοξείδωτη σχάρα στο εσωτερικό του κάδου. 
Το ωφέλιµο φορτίο του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 5000 κιλά.  
 
Εντός του κάδου απορριµµάτων δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε υδραυλικό εξάρτηµα, ενώ 
θα µπορεί να καθαρίζεται µε ευκολία, η φτερωτή, η ανοξείδωτη σχάρα και ο κάδος.  
  
 
γ).  Βαφή – Αντισκωρική προστασία 
 Εξωτερικά το όχηµα πρέπει να είναι βαµµένο µε ειδικά χρώµατα ανθεκτικά στον χρόνο και την 
διάβρωση εκτός από τα τµήµατα τα οποία καλύπτονται από λαµαρίνα ανοξείδωτου µετάλλου . Από 
τον Φορέα θα ορισθούν το χρώµα της εξωτερικής βαφής καθώς και οι επιγραφές τις οποίες το 
σάρωθρο πρέπει να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. Θα 
εκτιµηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εµφάνιση του οχήµατος, η ποιότητα και ο τρόπος βαφής 
του. Να δοθεί σχετική περιγραφή. 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ο κάθε προµηθευτής - διαγωνιζόµενος θα πρέπει υποχρεωτικά µε την προσφορά του, να 
υποβάλλει τα κάτωθι: 

- Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στην Ελληνική. Γενικό φυλλάδιο που θα 
παρουσιάζεται το προσφερόµενο σάρωθρο, στην Αγγλική γλώσσα µε επίσηµη µετάφρασή 
του στην Ελληνική, Εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική, Γενικό σχέδιο µε διαστάσεις του 
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προσφερόµενου σαρώθρου και πλήρη περιγραφή του προσφεροµένου µηχανήµατος που 
να προσδιορίζουν πλήρως το είδος και τα υλικά κατασκευής καθώς και τον τρόπο 
λειτουργίας.  

- Υπεύθυνη δήλωση ότι, θα παραδώσει στην Υπηρεσία το µηχάνηµα µε την έγκριση τύπου 
Μ.Ε. και ότι θα παραδώσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση 
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας ΜΕ, καθώς και το πιστοποιητικό CE. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι, το µηχάνηµα που θα παραδοθεί θα είναι κατασκευής τουλάχιστον 
του τελευταίου έτους και θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόµενα και τυχόν ειδικά 
εργαλεία που θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη και σωστή λειτουργία του. Τα 
παρελκόµενα θα απαριθµούνται και θα κατονοµάζονται ακριβώς στην προσφορά 
(οπωσδήποτε θα περιλαµβάνεται γρύλος, πλήρης ρεζέρβα – ζαντολάστιχο - εµπρός και 
πίσω, τα απαραίτητα τρίγωνα, φαρµακείο, πυροσβεστήρας, σειρά εργαλείων µε 
εργαλειοθήκη, σηµάνσεις σύµφωνα µε ΚΟΚ και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας του ∆ήµου ), 
tα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του πλαισίου και 
της υπερκατασκευής, καθώς και λίστα ανταλλακτικών µε κωδικούς για πλαίσιο και 
υπερκατασκευή. 

- Εγγύηση για την άριστη ποιότητα του προσφεροµένου µηχανήµατος, και την κανονική 
λειτουργία για ένα τουλάχιστον έτος. Μέσα στο διάστηµα αυτό είναι υποχρεωµένος άµεσα 
να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε εξάρτηµα ή µέρος του µηχανήµατος που θα έχει 
κατασκευαστική βλάβη ή µη φυσιολογική φθορά, χωρίς καµία επιβάρυνση και µε 
παράλληλη δυνατότητα επισκευής από εξειδικευµένο συνεργείο στον χώρο λειτουργίας 
του µηχανήµατος. Επίσης εγγύηση για τη παράδοση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 
10 έτη από την οριστική παραλαβή) 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι, θα πραγµατοποιηθεί επίδειξη παρόµοιου µηχανήµατος εντός 
10ηµέρου, από την έγγραφη ειδοποίηση του διαγωνιζόµενου, από την αρµόδια επιτροπή 
του ∆ήµου. 

- Υπεύθυνη δήλωση για την παράδοση του σαρώθρου εντός 90 ηµερών το αργότερο. 

- Υπεύθυνη δήλωση για την  εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστών και τεχνικών) στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, σε θέµατα χρήσης και συντήρησης βάσει αναλυτικού 
προγράµµατος που θα συνοδεύει την προσφορά του (να υποβληθεί σχετικό 3ηµερο 
πρόγραµµα).   

-  
 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από φύλλο συµµόρφωσης σε κάθε σηµείο των 
κριτηρίων αξιολόγησης, όπου θα δηλώνεται αναλυτικά η συµµόρφωση σε όλες οι απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και θα γίνεται αντίστοιχη παραποµπή στα 
φυλλάδια του κατασκευαστή, προς απόδειξη των αναφερόµενων στη τεχνική προσφορά, από τον 
διαγωνιζόµενο,. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%)  
ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επιτρεπτά όρια 
Βαθµολόγησης 

 Ελ. Βασ. Μεγ. 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Συµφωνία µε γενικά χαρακτηριστικά – προστασία οξείδωσης – 
στιβαρότητα πλαισίου – φήµη κατασκευαστή – ευελιξία 
(µικρότερη στροφή από πεζοδρόµιο σε πεζοδρόµιο – διαστάσεις 
(µεταξόνιο, πλάτος, µήκος µε / χωρίς εµπρόσθια βούρτσα) 

4,8 6 7,2 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Πλαίσιο)    
Ιπποδύναµη (PS/τόνο µικτού φορτίου) - ροπή κινητήρα (εύρος, 
χαµηλότερες δυνατές στροφές) - Μέση κατανάλωση καυσίµου 
βάσει προτύπου EN15429-2 (lit/h) – αντιρρυπαντική τεχνολογία  

6,4 8 9,6 

Σύστηµα πέδησης 3,2 4 4,8 
Αναρτήσεις – Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 3,2 4 4,8 
Σύστηµα διεύθυνσης  1,6 2 2,4 
Βάρη (ωφέλιµο, καθαρό, φόρτιση αξόνων) 1,6 2 2,4 
Ανέσεις καµπίνας οδήγησης, ράδιοCD, κάθισµα µε ανάρτηση – 
ζώνες ασφαλείας, θυρίδες - παράθυρα επόπτευσης - 
δυνατότητες ελέγχου & χειρισµού 

3,2 4 4,8 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συστήµατα λειτουργίας) 
Υλικά – τρόπος κατασκευής - Γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
δεξαµενής απορριµµάτων - εργονοµία 

3,2 4 4,8 

Θέση και διάταξη ψηκτρών – λειτουργία – πλάτος σάρωσης – 
στροφές λειτουργίας – τρόπος λειτουργίας – ανεξάρτητη άνοδος 
από τη καµπίνα του χειριστή  

4,8 6 7,2 

∆ιάταξη καταιονισµού ύδατος (παροχή νερού – αριθµός 
ακροφυσίων – ασφαλιστική διάταξη αντλίας)  

1,6 2 2,4 

Αναρροφητικό σύστηµα (ικανότητα αναρρόφησης – υποπίεση 
στη κεφαλή αναρρόφησης – καµπυλότητα αγωγού – 
αντιοξειδωτικό υλικό κατασκευής στοµίου αναρρόφησης και 
σωλήνα αναρρόφησης) 

4,8 6 7,2 

4. Βαφή 
Ποιότητα βαφής – χρησιµοποιούµενα υλικά - δυνατότητα 
οικολογικής βαφής  

1,6 2 2,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 40 50 60 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β (Συντελεστής βαρύτητας 30%)  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Επιτρεπτά όρια 
Βαθµολόγησης 

 Ελ. Βασ. Μεγ. 
Χρόνος παράδοσης 8 10 12 
Εκπαίδευση 8 10 12 
Εγγύηση καλής λειτουργίας µηχανικών µερών - Εγγύηση 
Αντισκωριακής προστασίας - Εγγύηση ποιότητας βαφής 

8 10 12 

Συντήρηση - Ανταλλακτικά  
Οργάνωση προµηθευτή - Αµεσότητα επέµβασης – 
Εξουσιοδοτηµένο συνεργείο  – µόνιµες εγκαταστάσεις – 

4 5 6 

Επάρκεια ανταλλακτικών  -διατιθέµενο έµπειρο προσωπικό για 
τη συντήρηση από την εταιρία  

4 5 6 

Προηγούµενη εµπειρία του προµηθευτή σε συντήρηση - 
επισκευή και εµπορία σαρώθρων (βεβαιώσεις πελατών) 

4 5 6 

Πιστοποιητικά ποιότητας  σειράς ISO 9001 – ISO 14001, για 
προµηθευτή και κατασκευαστή 

4 5 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 40 50 60 
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ  προκύπτει από τον τύπο 0,70*(βαθµός οµάδας Α)+0,30*(βαθµός οµάδας Β). 

 

 

 

                                            Μεγαλύτερος γενικός βαθµός 

                           Σ.Π.= --------------------------------------------- 

                                                  Τιµή προσφοράς  

 

 

 

                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………. 
 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                               Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
                                                                                         
 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                           
          ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Τ.Ε.                                                 Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                           
                                       

 
  ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

     ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ  

 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
  Στην τιµή του παρόντος τιµολογίου θα περιλαµβάνεται η αξία, η µεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία, ενός αναρροφητικού σαρώθρου τουλάχιστον 4m3,  το όφελος του προµηθευτή, καθώς 
και κάθε νόµιµη κράτηση ή νέα κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα που θα εµφανιστεί κατά το διάστηµα 
από τη σύνταξη της παρούσας µελέτης µέχρι της διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Καλαµάτας, ενώ όλες οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.  Οι τιµές θα 
αναγράφονται ολόγραφα και αριθµητικά, σε περίπτωση ασυµφωνίας θα ισχύει η ολόγραφη τιµή. 
 Τέλος περιλαµβάνεται κάθε κέρδος προµήθειας και δαπάνης που αφορά το  προσφερόµενο 
αναρροφητικό σάρωθρο τουλάχιστο 4m3  και έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
µέχρι την ελεύθερη παράδοση του   στο ∆ήµο. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4m3 (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά).  

 
  (ΤΙΜΗ  ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜ.)   

ΕΥΡΩ : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

                 ( Αριθµ.  147.967,48 € ).             
                                                    

 
                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………. 

 
 ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                 Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

                                                                                                                                                                               
 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                                                                                                    
          ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Τ.Ε.                                             Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                           
                                                                                                    
    ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
      ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
                                                                                                                             10 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ  

 

 

 

                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ C.P.V. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1. 
Σάρωθρο αναρροφητικό  
χωρητικότητα 
τουλάχιστον 4m3. 

34144431-8 1 τεµ. 147.967,48 147.967,48 

    ΣΥΝΟΛΟ 147.967,48 

    Φ.Π.Α. 23% 34.032,52 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 182.000,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………. 

 
           ΟI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                              Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
 
                                                                                         
        ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                     ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                                                        
                ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Τ.Ε.                                                     Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                            
                                                                                                    
          ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

           ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ  

 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη προµήθεια αναρροφητικού σαρώθρου τουλάχιστον  
4m3

 . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα προµήθεια γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και συναφών νόµων. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23% ανέρχεται σε 
182.000,00 €. 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 Τα στοιχεία της δηµοπρασίας κατά σειρά ισχύος είναι  : 
1. Η  ∆ιακήρυξη 
2. Οι Τεχνικές προδιαγραφές 
3. Το Τιµολόγιο προσφοράς  
4. Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς 
5. Η Συγγραφή υποχρεώσεων  
6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
7. Η Τεχνική περιγραφή  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε  δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 Η  επιλογή του προµηθευτή για την  προµήθεια αναρροφητικού σαρώθρου τουλάχιστον  4m,  θα 
γίνει  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, προσφορές που δεν συµφωνούν µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες  .  
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)., αρ. 24 υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο σε χρόνο  δέκα (10) ηµερών από την 
παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύµβαση συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο αρ, 25 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας.  Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο όπου τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 
να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο αρ. 26, παρ. 2.  της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική 
παραλαβή από την  αρµόδια επιτροπή. 
 
 ΑΡΘΡΟ 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η παράδοση του αναρροφητικού σαρώθρου σε χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και η 
παράδοση του θα γίνει   στο χώρο των συνεργείων του ∆ήµου (Τέρµα Νέδοντος Καλαµάτα), σε 
πλήρη λειτουργία, ώστε να χρησιµοποιηθεί άµεσα.  Προς τούτο ουδεµία έλλειψη θα δικαιολογείται του 
χρόνου παράδοσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του 
και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της διακήρυξης, 
υποχρεούται να πληρώσει στον ∆ήµο πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 Τον προµηθευτή δεν µπορεί να υποκαταστήσει στην σύµβαση ή κάποιο µέρος αυτής, άλλο φυσικό 
ή νοµικό πρόσωπο χωρίς γραπτή συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτού. Για τον τρόπο παραλαβής ισχύει ότι ορίζεται 
στο άρθρο 15 της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 Εάν κατά την παραλαβή βρεθεί έστω και τµήµα της προµήθειας, ότι δεν εκπληρώνει τους όρους 
της σύµβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της 
επιτροπής παραλαβής όπως µε την αντικατάσταση ορισµένων ελαττωµατικών εξαρτηµάτων καταστεί 
απόλυτα κατάλληλη και έτοιµη για την χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα 
είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το τµήµα σε προθεσµία που 
ορίζει η επιτροπή παραλαβής. Παρερχοµένης της προθεσµίας απράκτου ο προµηθευτής θα κηρύσσεται 
έκπτωτος  και η εγγύηση θα καταπίπτει αµέσως υπέρ του ∆ήµου. 
 Ο Προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος στην καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση και την 
εκ νέου τοποθέτηση του ελαττωµατικού εξαρτήµατος , καθώς και σε οποιαδήποτε συναφή δαπάνη που 
σχετίζεται µε το υπό αντικατάσταση τµήµα του. 
  
ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του αναρροφητικού σαρώθρου των,  ορίζεται µε την 
προσφορά πλην όµως αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος των  εικοσιτεσσάρων  (24) µηνών. 
 Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δικές του 
δαπάνες στην άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής 
ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης , καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα οφείλεται σε 
παρόµοιες αιτίες . Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη ή ζηµιά µέσα σε ορισµένη προθεσµία , 
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία , τότε επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση µε την αξία 
εργασίας και υλικού µε την τρέχουσα τιµή στην ελεύθερη αγορά η οποία θα κρατείται από την εγγυητική 
καλής λειτουργίας,  η εγγύηση καλής λειτουργίας που θα κατατεθεί από τον προµηθευτή θα 
είναι 2% της συνολικής προσφορά µε Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Μετά την πάροδο του οριζόµενου χρόνου εγγύησης  που έχει προσφέρει ο ανάδοχος  και δεν θα 
είναι µικρότερος από εικοσιτεσσάρων  (24) µηνών από της παραλαβής της προµήθειας, επιστρέφεται 
στον ανάδοχο η εγγυητική καλής λειτουργίας. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες για όλη την διάρκεια 
της προµήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ 
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Για τον τρόπο πληρωµής ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 16 της διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
 Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει  απόθεµα ανταλλακτικών για την κάλυψη των 
συνήθων απαιτήσεων, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 
 
 
 

 
                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………. 

 
           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                              Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
 
                                                                                         
        ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                          
                ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Τ.Ε.                                                   Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                           
                                                                                                    
          ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

            ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                        & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                        
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 147.967,48   ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α.:                          34.032,52   ΕΥΡΩ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 182.000,00  ΕΥΡΩ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 147.967,48 € 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ∆ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ 

 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                                           Έχοντας υπόψη:  
1. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
3. Τον Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
4. Τον Ν. 3852/2010  
5. Τον Ν. 3886/2010  
6. Τον Ν. 3548/2007 
7. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ) 
8. Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 
9. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το 

Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών – 
χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.  

10. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18
α
/25-1-2013) µε το οποίο κυρώθηκε 

το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 
(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12) 

11. Τον Ν. 2362/1995 
12. Το Π.∆. 113/2010 
13. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

άλλες διατάξεις» 
14. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 
15. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις» 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

17. Την 7/2014  µελέτη που συντάχθηκε από τη ∆/νση ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων  του ∆ήµου Καλαµάτας  

18. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο 
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έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 
“14REQ002378705”. 

18. Την αριθµ. 402/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διατέθηκαν οι 
απαιτούµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό 
έτος 2014.  

19.Την αριθµ. 478/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές της αριθµ. 7/2014  µελέτης και µε την οποία καθορίσθηκαν οι 
όροι του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ 
ΣΑΡΩΘΡΟΥ». 

  
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει 
σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών:  
 

ΟΜΑ∆Α Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%)  
ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επιτρεπτά όρια 
Βαθµολόγησης 

 Ελ. Βασ. Μεγ. 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Συµφωνία µε γενικά χαρακτηριστικά – προστασία οξείδωσης – 
στιβαρότητα πλαισίου – φήµη κατασκευαστή – ευελιξία 
(µικρότερη στροφή από πεζοδρόµιο σε πεζοδρόµιο – διαστάσεις 
(µεταξόνιο, πλάτος, µήκος µε / χωρίς εµπρόσθια βούρτσα) 

4,8 6 7,2 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Πλαίσιο)    
Ιπποδύναµη (PS/τόνο µικτού φορτίου) - ροπή κινητήρα (εύρος, 
χαµηλότερες δυνατές στροφές) - Μέση κατανάλωση καυσίµου 
βάσει προτύπου EN15429-2 (lit/h) – αντιρρυπαντική τεχνολογία  

6,4 8 9,6 

Σύστηµα πέδησης 3,2 4 4,8 
Αναρτήσεις – Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 3,2 4 4,8 
Σύστηµα διεύθυνσης  1,6 2 2,4 
Βάρη (ωφέλιµο, καθαρό, φόρτιση αξόνων) 1,6 2 2,4 
Ανέσεις καµπίνας οδήγησης, ράδιοCD, κάθισµα µε ανάρτηση – 
ζώνες ασφαλείας, θυρίδες - παράθυρα επόπτευσης - 
δυνατότητες ελέγχου & χειρισµού 

3,2 4 4,8 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συστήµατα λειτουργίας) 
Υλικά – τρόπος κατασκευής - Γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
δεξαµενής απορριµµάτων - εργονοµία 

3,2 4 4,8 

Θέση και διάταξη ψηκτρών – λειτουργία – πλάτος σάρωσης – 
στροφές λειτουργίας – τρόπος λειτουργίας – ανεξάρτητη άνοδος 
από τη καµπίνα του χειριστή  

4,8 6 7,2 

∆ιάταξη καταιονισµού ύδατος (παροχή νερού – αριθµός 
ακροφυσίων – ασφαλιστική διάταξη αντλίας)  

1,6 2 2,4 

Αναρροφητικό σύστηµα (ικανότητα αναρρόφησης – υποπίεση 
στη κεφαλή αναρρόφησης – καµπυλότητα αγωγού – 
αντιοξειδωτικό υλικό κατασκευής στοµίου αναρρόφησης και 
σωλήνα αναρρόφησης) 

4,8 6 7,2 

4. Βαφή 
Ποιότητα βαφής – χρησιµοποιούµενα υλικά - δυνατότητα 
οικολογικής βαφής  

1,6 2 2,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ 40 50 60 
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ΟΜΑ∆Α Β (Συντελεστής βαρύτητας 30%)  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Επιτρεπτά όρια 
Βαθµολόγησης 

 Ελ. Βασ. Μεγ. 
Χρόνος παράδοσης 8 10 12 
Εκπαίδευση 8 10 12 
Εγγύηση καλής λειτουργίας µηχανικών µερών - Εγγύηση 
Αντισκωριακής προστασίας - Εγγύηση ποιότητας βαφής 

8 10 12 

Συντήρηση - Ανταλλακτικά  
Οργάνωση προµηθευτή - Αµεσότητα επέµβασης – 
Εξουσιοδοτηµένο συνεργείο  – µόνιµες εγκαταστάσεις – 

4 5 6 

Επάρκεια ανταλλακτικών  -διατιθέµενο έµπειρο προσωπικό για 
τη συντήρηση από την εταιρία  

4 5 6 

Προηγούµενη εµπειρία του προµηθευτή σε συντήρηση - 
επισκευή και εµπορία σαρώθρων (βεβαιώσεις πελατών) 

4 5 6 

Πιστοποιητικά ποιότητας  σειράς ISO 9001 – ISO 14001, για 
προµηθευτή και κατασκευαστή 

4 5 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 40 50 60 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ  προκύπτει από τον τύπο 0,70*(βαθµός οµάδας Α)+0,30*(βαθµός οµάδας Β). 

Μεγαλύτερος γενικός βαθµός 

Σ.Π.= --------------------------------------------- 

Τιµή προσφοράς 

Συµφερότερη πρόσφορα αναδεικνύεται εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος  των 
σταθµισµένων  βαθµολογιών προς την τιµή προσφοράς.   

 
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η  
 

••••  Σάρωθρο αναρροφητικό  χωρητικότητας τουλάχιστον 4m3 CPV: 34144431-8  
Τα υπό προµήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά 
στην 7/2014 µελέτη που συντάχθηκε από ∆/νση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και 
Οχηµάτων  του ∆ήµου  
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία σαράντα ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής 
στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 
της ΥΑ Π1/2390/2013 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος 
είναι:  
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2. H 7/2014 µελέτη 
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3. Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
4. Η προσφορά του αναδόχου  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 182.000,00 Ευρώ εκ των 
οποίων  147.967,48  ευρώ είναι για την προµήθεια και 34.032,52  ευρώ είναι για 
Φ.Π.Α. 23%. Θα χρηµατοδοτηθεί ως εξής: 
1. Από Ιδίους Πόρους του ∆ήµου Καλαµάτας, συνολικού ύψους 182.000,00 € 

και συγκεκριµένα από τον προϋπολογισµό οικον. έτους 2014 βαρύνοντας τις 
εγγεγραµµένες πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων: 
� Κ.Α. 20. 7131.09  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
      Α.Φ.Μ.: 997911992   ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας  
      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :Περρωτού & Μαντίκλου – Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ   
     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27213 60858 -2721360852  
      ΦΑΞ: 2721099225  
      e-mail: k.giannopoulou@kalamata.gr 
 
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

4.3.1 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Α.Φ.Μ. 997911992 ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας  έδρα: 
Αριστοµένους 28  – Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ   

 
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

31-12-2014 

 
19-01-2015 

12:00 µ 
 

 
29-01-2015 

12:00 µ 

  
      Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του 
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
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λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

       Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω 
προµήθεια από τα γραφεία της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & 
Οχηµάτων οδός Περρωτού & Μαντίκλου και στα τηλέφωνα 2721360858 και 
2721360852  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 10 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

5.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της 
∆ιακήρυξης από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στον οποίο δηµοσιεύεται το 
κείµενό της. 
5.2. Η ∆ιακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καλαµάτας http://www.kalamata.gr  (περιληπτική και η αναλυτική ∆ιακήρυξη 
και τα Παραρτήµατά τους). Οι ενδιαφερόµενοι, ταυτόχρονα µε τη λήψη της 
∆ιακήρυξης, θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους 
(ονοµατεπώνυµο, όνοµα εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός 
τηλεοµοιοτυπικής συσκευής, e-mail) στo ∆ήµο Καλαµάτας ώστε να είναι 
δυνατή η επικοινωνία µαζί τους (βλ. άρθρο 12 της παρούσης). Για 
οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι 
φέρουν την ευθύνη της ενηµέρωσής τους από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας.   
5.3. Τα έντυπα, στα οποία συµπληρώνεται η Οικονοµική Προσφορά πρέπει 
να είναι αντίγραφα των εντύπων Παράρτηµα Ζ’ της παρούσας ∆ιακήρυξης 
(Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς)  σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες και 
χωρίς αλλοιώσεις. 
Τα αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των 
εγγράφων του ∆ιαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της) 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε 
το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού 
µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της 
ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές παρέχονται 
το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους 
προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές υποβάλλονται 
µέχρι και την 6η ηµέρα  πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
Προσφορών, δηλαδή µέχρι την 23/01/2015 και ώρα 12.00 µ. Η Αναθέτουσα 
Αρχή θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι 4 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
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∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
Οι ενδεχόµενες ερωτήσεις των Ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από όλες τις 
απαντήσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι 
αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  θα 
έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο 
και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισµοί  
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά.  
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για 
το  υπό προµήθεια είδος ,  ως αυτό  προσδιορίζονται στην 7 /2014 µελέτη που 
συνέταξε η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων  του ∆ήµου,  
 
 
 
 
 
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 
 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους 
όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
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Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α 
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 
συµβάσεις 
προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών 
του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 
µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης  λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή 
αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν 
ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο 
έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση 
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κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του 
συµµετέχοντος.  
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Α) Για τους έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας 

διακήρυξης.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το 
είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα 
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο 
ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος 
στην επιχείρηση. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία 
(το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 
εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.   
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη 
δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, 
πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε 
συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης και της 7/2014  µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει 
αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα 
ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:   
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
351 της 29/1/1998 σελ.1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26

ης
 Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10

ης
 Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
Συγκεκριµένα:  
Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης.   

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή 

των Ο.Τ.Α.. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.  
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- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & 
δραστηριότητα. 

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν 
γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχει 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε 
τους φορείς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει 
παρόµοιες προµήθειες κατά την τελευταία τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας της σύµβασης.   

11. Κατάσταση προσωπικού. 
12. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον 

συντάσσεται κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού 
οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά 
ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους 
του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  

 
Β) Για τους αλλοδαπούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης.  
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις.  

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους µέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
πληρωµή των φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 
µέλους.  
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Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν 
πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση.  
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό µεγαλύτερο από 50% 
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της 
προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους 
τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν 
από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν 
προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, 
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 
� από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  
� όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά που εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το 
νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει και να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, 
δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, 
ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία 
θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και 
αλλοδαπών υποψηφίων. 
 
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση  του ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την 
αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υπεύθυνη ∆ήλωση  του ν.1599/1986, ως 
άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση 
ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 
 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα 
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου 
 
   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν 
υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται 
από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται 
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µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
   Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
   Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 
∆ήµου Καλαµάτας  στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο της 
παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ΕΚΠΟΤΑ.  
   ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
   Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των 
µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών.  
 
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής 

υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δυο τοις εκατό (2%) 
του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.959,35 Ευρώ 

- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 90 (ενενήντα) ηµερολογιακές 
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής προσφορών.  

- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, 
πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι 
απευθύνεται στο ∆ήµο Βριλησσίων, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που 
καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ 
του οποίου εκδίδεται.  

- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το 
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.   

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, 

υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών 
συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α.  

- Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που 
ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) 

 
   Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
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Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο 
Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 
11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  
 
9.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
9.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο 
περιλαµβάνονται : 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου 
.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 
πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα 
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
 
Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
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αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 
9.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον 
(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία . 
Τιµές: 
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή 
(ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 
9.3 Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα  γίνει µε την εξόφληση του 100%  της 
συµβατικής αξίας  και θα καταβληθεί αφού συνταχθεί και υπογραφεί το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή, µετά τον έλεγχο 
του φακέλου της προµήθειας από  το ελεγκτικό συνέδριο και επιστρέψει στο 
ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας.  
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται 
µε κράτηση υπέρ ασφαλιστικών ταµείων σε ποσοστό 2%, φόρο εισοδήµατος σε 
ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας 
(χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε το κόστος 
δηµοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση που 
τυχόν θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού 
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9.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που 
κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 
 
9.5 Επισηµάνσεις 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα  (90) ηµερολογιακές 
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη 
των προσφορών. 

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού (ο οποίος όπως αναφέρεται  στη µελέτη 
7/2014 της υπηρεσίας καθορίζεται στις ενενήντα (90) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης)  αποτελεί απαράβατο 
όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την 
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν 
αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το 
αρµόδιο όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των 
τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες 
χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική 
επιλογή είναι κριτήριο η συµφερότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα 
παρακάτω στοιχεία: 

• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης.  

• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και 
τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο 
οποίος προσέφερε τη συµφερότερη  προσφορά. Ισότιµες θεωρούνται οι 



 
                                                                                                                             31 

προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η 
οποία διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 
12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας 
διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του 
ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  
 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση 
(δηµοσίευση) της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει 
κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του 
διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από 
το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική 
τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα.   
 
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της 
συµµετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο.  
Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης 
του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει 
την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η 
οποία τελικά αποφασίζει.  
12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  
 
12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε 
αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου. 
 
12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 
3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
   Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την 
έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία 
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εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του 
διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης τον φορέα υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποια θα είναι ίση 
προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του φορέα.  
 
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της  σύµβασης  µε 
τον ∆ήµο Καλαµάτας.  
 
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή 
που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων 
που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία 
και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους.  
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  
- Την συµφωνηθείσα τιµή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του 

προµηθευτή.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωµής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
 
   Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από 
το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους 
εκπροσώπους του φορέα. 
   Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή 
της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής 
εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για 
το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 
του ν. 4155/2013. 
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ΑΡΘΡΟ 15Ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο 
ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 
- Ένα  αναρροφητικού σάρωθρο  τουλάχιστον  4m

3
 . 

Ο τρόπος τιµολόγησης κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της 
κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς 
στη σύµβαση  που θα υπογραφεί  µε τον φορέα υλοποίησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τρεις  τοπικές 
εφηµερίδες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.kalamata.gr και στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 21  
ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας στο  Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο 
ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΠΙΛΥΣΗ   ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, 
του Ν. 3852/2010, του Π.∆. 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 
 
 
 

      
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ              

 

                    

ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΕΕΕΣΣΣ   –––   ΚΚΚΡΡΡΙΙΙΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΑΑΑ   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.ΓΕΝΙΚΑ    

   1.1. Το σάρωθρο  που θα προµηθευτεί ο  ∆ήµος 
Καλαµάτας να  είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, γνωστού 
και αναγνωρισµένου τύπου. Να έχει τη δυνατότητα να 
σαρώνει, κυρίως σε δρόµους. Να είναι µηχάνηµα 
σύγχρονης τεχνολογίας, επί πλαισίου ή ενιαίου τύπου και 
θα αποτελείται από το πλαίσιο, τον κινητήρα, τα διάφορα 
συστήµατα (π.χ. σάρωσης, ψεκασµού νερού, την 
αναρροφητική διάταξη που δεν θα περιλαµβάνει 
αναβατόριο, τον κάδο απορριµµάτων κλπ),την καµπίνα του 
χειριστού και γενικά όποιο άλλο σύστηµα απαιτείται για την 
ολοκληρωµένη λειτουργία του.  Είναι απαραίτητο, ο 
κατασκευαστής του σαρώθρου να έχει µεγάλη φήµη και 
εµπειρία στο τοµέα αυτό. Ο κινητήρας του σαρώθρου να 
είναι αντιρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5. 

ΝΑΙ   

   1.2 Όλα τα επιµέρους συστήµατα να είναι εύφηµων 
κατασκευαστών (να δοθεί σχετική λίστα των βασικών 
υποκατασκευαστών για τις αντλίες, τα υδραυλικά µοτέρ, την 
ανάρτηση, τον κινητήρα, τα ελαστικά) τα οποία θα 
συνεργάζονται αρµονικά, ώστε να επιτυγχάνεται το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά τη σάρωση. 

ΝΑΙ   

   1.3 Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις µικρές διαστάσεις 
που αφορούν την ευελιξία του. Για το λόγο αυτό να δοθούν 
οι αντίστοιχες διαστάσεις (µεταξόνιο, µετατρόχιο), καθώς 
και ο κύκλος στροφής, του προσφερόµενου οχήµατος, που 

ΝΑΙ   

Α/Α Συστήµατος: 4402 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 478/2014 
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δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 10 m. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ    

   2.1Το πλαίσιο να είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, 
µε µεγάλη µηχανική αντοχή και αντοχή στην οξείδωση (να 
περιγραφεί η αντιοξειδωτική προστασία, η οποία θα 
εκτιµηθεί ιδιαίτερα). 

ΝΑΙ   

   2.2 Το µικτό βάρος του σαρώθρου υποχρεωτικά να είναι 
τουλάχιστον 10 τόνοι και ο κάθε άξονας να είναι ικανός να 
φέρει το απαιτούµενο φορτίο (να δοθεί η επιτρεπόµενη 
φόρτιση στον εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα). 

ΝΑΙ   

   2.3 Η κίνηση θα µεταδίδεται υποχρεωτικά, από τον 
τετράχρονο-τετρακύλινδρο-υδρόψυκτο-άµεσου ψεκασµού-
υπερτροφοδοτούµενο µε εναλλάκτη ψύξης κινητήρα, ισχύος 
τουλάχιστον 110 kW (η σχέση της ιπποδύναµης προς το 
µικτό φορτίο του οχήµατος πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
τουλάχιστον 14 PS/tn). Προτιµάται η υδροστατική µετάδοση 
(δεν αποκλείονται πλαίσια µε µηχανική µετάδοση, τα οποία 
όµως κατά τη σάρωση θα έχουν υδροστατική µετάδοση).  
Να αναφερθεί από τον προµηθευτή στην προσφορά η 
ροπή κινητήρα. Να αναφερθεί από τον προµηθευτή η µέση 
κατανάλωση καυσίµου βάσει προτύπου EN15429-2 (lit/h). 

ΝΑΙ   

   2.4 Τα διάφορα συστήµατα του σαρώθρου (π.χ. 
σάρωσης, ψεκασµού κλπ) να λαµβάνουν κίνηση µέσω 
υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών µοτέρ (είναι επιθυµητό 
να υπάρχουν περισσότερες της µίας υδραυλικές αντλίες, 
καθώς και υδραυλικά µοτέρ). 

ΝΑΙ   

   2.5 Η ταχύτητα του σαρώθρου να είναι τουλάχιστον 40 
Km/h κατά την πορεία και  να µπορεί να σαρώνει µε 
τουλάχιστον 12 Km/h, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. 

ΝΑΙ   

   2.6 Να διαθέτει υποχρεωτικά υδραυλικό σύστηµα 
πέδησης, και το οποίο σε συνδυασµό µε την ανάρτηση να 
προσφέρει τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και ιδιαίτερα σε 
σηµεία µε απώλεια πρόσφυσης, όπως είναι τα ανισόπεδα 
σηµεία. Το χειρόφρενο να εξασφαλίζει τη στάθµευση του 
σαρώθρου σε ανωφέρειες µε κλίση τουλάχιστον 10%. 

ΝΑΙ   

   2.7 Το σύστηµα διεύθυνσης να είναι υδραυλικό και να 
προσφέρει τη καλύτερη δυνατή ευελιξία του σαρώθρου. Να 
ρυθµίζεται για άνετη και ασφαλή οδήγηση. 

ΝΑΙ   

   2.8 Το σύστηµα διεύθυνσης να διαθέτει όλα τα 
ασφαλιστικά συστήµατα και βαλβίδες ανακούφισης. 

ΝΑΙ   

   2.9 Να διαθέτει ηλεκτρικό κύκλωµα 12 ή  24 Volt ικανό για 
τις  απαιτήσεις λειτουργίας του µηχανήµατος. 

ΝΑΙ   
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   2.10 Ο εξωτερικός φωτισµός (συµπεριλαµβανοµένου και 
του αναλάµποντα φάρου), να είναι σύµφωνος µε τον 
ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

   2.11 Οι δεξαµενές καθαρού νερού θα είναι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 500 λίτρων, ενώ του  υδραυλικού λαδιού θα 
είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 90 λίτρων.  Θα είναι 
κατασκευασµένες υποχρεωτικά από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
από άλλο ανοξείδωτο κράµα µετάλλου, θα είναι 
τοποθετηµένες εντός του πλαισίου. Σε περίπτωση χαµηλής 
στάθµης νερού, θα υπάρχει οπτική και ηχητική ένδειξη στη 
καµπίνα χειρισµού και θα διακόπτεται η λειτουργία της 
αντλίας για την αποφυγή βλάβης. 

ΝΑΙ   

   2.12 Ο θάλαµος οδήγησης να είναι αποκλειστικά 
κατασκευασµένος από χάλυβα ή από κράµα χάλυβα, 
στιβαρός, εργονοµικός, άνετος, ηχοµονωµένος και 
ασφαλής. Να διαθέτει υαλοπίνακες µεγάλης επιφανείας για 
τη µέγιστη δυνατή ορατότητα. Ο εµπρόσθιος 
ανεµοθώρακας και τα παράθυρα των πορτών να είναι από 
κρύσταλλο ασφαλείας ώστε σε περίπτωση θραύσεως τους 
να µην τραυµατίζεται ο χειριστής. 

ΝΑΙ   

   2.13 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θέσεις µε ζώνες 
ασφαλείας, µε ανάρτηση ρυθµιζόµενες, αλεξήλια, δάπεδο 
µε διάφανη θυρίδα επόπτευσης στο σύστηµα 
αναρρόφησης, και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισµό κρίνεται 
απαραίτητος για τη ξεκούραστη, ασφαλή και αποδοτική 
λειτουργία του χειριστή. Η θέρµανση του εσωτερικού χώρου 
της καµπίνας να γίνεται ελεύθερα και µε βεβιασµένη 
κυκλοφορία θερµού αέρα, να υπάρχει υποχρεωτικά 
σύστηµα ψύξης (air-conditioning). Επιθυµητό radio cd. 

ΝΑΙ   

   2.14 Να υπάρχει µόνιτορ που θα αποτυπώνει τις λήψεις 
της κάµερας ελέγχου που θα υπάρχει στο οπίσθιο µέρος, 
βάσει των ευρωπαϊκών Οδηγιών. 

ΝΑΙ   

   2.15 Η σχεδίαση του θαλάµου να είναι τέτοια ώστε να 
αποφεύγεται η είσοδος όµβριων και σκόνης. Εργονοµικά 
τοποθετηµένα εντός του θαλάµου να υπάρχουν, το σύνολο 
των αναγκαίων οργάνων και χειριστηρίων joystick, για το 
χειρισµό της κίνησης και της λειτουργίας του σαρώθρου. 

ΝΑΙ   

   2.16 Υποχρεωτικά να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
Canbus, για την ανίχνευση βλαβών και γενικά 
παρακολούθησης του ιστορικού της λειτουργίας του. 

ΝΑΙ   

   2.17 Η κονσόλα στο εσωτερικό της καµπίνας να είναι 
εξοπλισµένη µε:στροφόµετρο, ωρόµετρο λειτουργίας, 
µετρητή πίεσης λαδιού κινητήρα, µετρητή θερµοκρασίας 
του κινητήρα, ρυθµιστή ταχύτητας βουρτσών, χειριστήριο 
κλαπέτου, ανύψωσης του στοµίου αναρρόφησης, 

ΝΑΙ   
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χειριστήριο ανύψωσης του κάδου και του ανοίγµατος της 
πίσω θύρας εκκένωσης.  Επίσης να υπάρχουν ενδείξεις : 
καυσίµου, νερού, χειροφρένου, υπερθέρµανσης ψυκτικού 
υγρού, χαµηλής πίεσης λαδιού κινητήρα και υδραυλικού, 
θερµοκρασία υδραυλικού λαδιού. 

   2.18 Η καµπίνα θα προσφέρει άνεση, εργονοµία, 
ορατότητα και ασφάλεια στο χειριστή. Ο χειρισµός όλων 
των λειτουργιών θα πραγµατοποιείται από τη θέση του 
οδηγού και θα υπάρχουν όλα τα προβλεπόµενα συστήµατα 
ασφαλείας (να αναφερθούν). 

ΝΑΙ   

3.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ    

   3.1 Το σάρωθρο να είναι εξοπλισµένο µε δυο (2) 
πλευρικές βούρτσες (γίνονται δεκτά και τα σάρωθρα που 
έχουν επιπλέον πρόσθετη κεντρική κυλινδρική βούρτσα), 
διαµέτρου τουλάχιστον εννιακόσια 900 mm η κάθε µία και 
µία τρίτη  βούρτσα, τοποθετηµένη στο εµπρόσθιο τµήµα, 
πάνω σε παλινδροµικό βραχίονα µε δυνατότητα σάρωσης 
δεξιά?αριστερά πέραν του εύρους του πλαισίου.  Το υλικό 
κατασκευής των ινών της βούρτσας να είναι σκληρό 
συνθετικό ή µεταλλικό υλικό. 

ΝΑΙ   

   3.2 Η ταχύτητα όλων των βουρτσών να ρυθµίζεται 
αδιαβάθµητα, µέσω υδραυλικών µοτέρ, από τη καµπίνα του 
χειριστή, από 0?160 RPM τουλάχιστον, ενώ θα 
οπισθοχωρούν στην περίπτωση πρόσκρουσης σε εµπόδιο 
και θα µπορούν να µαζεύονται ανεξάρτητα η µία από την 
άλλη, µε εντολή µέσα από τη καµπίνα του χειριστή. 

ΝΑΙ   

   3.3 Το απαιτούµενο πλάτος σάρωσης µε τις δύο 
βούρτσες να είναι τουλάχιστον 2200 mm και µε τις τρεις 
τουλάχιστον 3200 mm. 

ΝΑΙ   

   3.4 Σε κάθε βούρτσα  να υπάρχουν ψεκαστήρες νερού για 
τη καταστολή της σκόνης. Η ποσότητα ψεκασµού να 
ρυθµίζεται από τη καµπίνα χειρισµού. 

ΝΑΙ   

   3.5 Το σύστηµα τροφοδοσίας νερού να είναι εφοδιασµένο 
µε ανοξείδωτο φίλτρο καθαρισµού µεγάλης αντοχής. 

ΝΑΙ   

   3.6 Οι βούρτσες θα πρέπει να έχουν πάντα, χωρίς 
αναγκαίες ρυθµίσεις, τη κατάλληλη πίεση στο έδαφος για 
σωστή σάρωση και στα πλέον δύσκολα σηµεία. Να 
περιγραφεί η συγκεκριµένη λειτουργία. 

ΝΑΙ   

   3.7 Τα απορρίµµατα να οδηγούνται από το(α) στόµιο(α) 
και τον σωλήνα(ες) αναρρόφησης,  στο κάδο 
απορριµµάτων γεωµετρικής χωρητικότητας τουλάχιστον 4 
m³ σύµφωνα µε το EN15429-1 (απαραίτητα θα 
προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή, µαζί 
µε σχετικά σχέδια βάσει του ως άνω προτύπου). 

ΝΑΙ   
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   3.8 Το(α) στόµιο(α) να έχουν κατάλληλες διαστάσεις για 
αποδοτική λειτουργία. Ο σωλήνας(ες) αναρρόφησης   
διαµέτρου τουλάχιστον 200 mm να είναι 
κατασκευασµένος(οι) από ανοξείδωτο χάλυβα. 

ΝΑΙ   

   3.9 Η αναρρόφηση να πραγµατοποιείται από κατάλληλη 
τουρµπίνα µε ωφέλιµη ικανότητα αναρρόφησης 
τουλάχιστον 10000 m³/h  και υποπίεση στο(α) στόµιο(α) 
τουλάχιστον 1000 mm H2O. Να αναφερθεί από τον 
προµηθευτή η καµπυλότητα του αγωγού αναρρόφησης 

ΝΑΙ   

   3.10 Ο κάδος να είναι κατάλληλα διαµορφωµένος  για τη 
µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση του χώρου και θα είναι 
απόλυτα στεγανός. Το υλικό κατασκευής του να είναι 
υποχρεωτικά από ανοξείδωτο χάλυβα µεγάλης αντοχής. Το 
δάπεδο να έχει κατάλληλη κλίση, έτσι ώστε να αδειάζουν τα 
απορρίµµατα εύκολα. Εκατέρωθεν του κάδου  Να 
υπάρχουν θυρίδες για τον έλεγχο του εσωτερικού, οι οποίες 
περιστασιακά (π.χ. στη λαϊκή αγορά)  θα χρησιµοποιούνται 
και για τη χειρονακτική ρήψη ογκωδών αντικειµένων, για το 
λόγο δε αυτό θα εκτιµηθεί το µέγεθός τους. 

ΝΑΙ   

   3.11 Η απόρριψη των απορριµµάτων να γίνεται 
αποκλειστικά µε οπίσθια ανατροπή του κάδου, σε ύψος 
τουλάχιστον 800 mm από το έδαφος και άνοιγµα της πίσω 
θύρας εκκένωσης από κατάλληλο ενσύρµατο χειριστήριο, 
το οποίο θα διαθέτει καλώδιο ικανού µήκους, ώστε ο 
χειριστής κατά την εκκένωση να επιθεωρεί το πίσω µέρος 
του σαρώθρου. 

ΝΑΙ   

   3.12 Να υπάρχει απαραίτητα ανοξείδωτη σχάρα στο 
εσωτερικό του κάδου. 

ΝΑΙ   

   3.13 Το ωφέλιµο φορτίο του σαρώθρου να είναι 
τουλάχιστον 5000 κιλά. 

ΝΑΙ   

   3.14 Εντός του κάδου απορριµµάτων δεν θα πρέπει να 
υπάρχει οποιοδήποτε υδραυλικό εξάρτηµα, ενώ θα µπορεί 
να καθαρίζεται µε ευκολία, η φτερωτή, η ανοξείδωτη σχάρα 
και ο κάδος. 

ΝΑΙ   

4.ΒΑΦΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    

   4.1 Εξωτερικά το όχηµα πρέπει να είναι βαµµένο µε ειδικά 
χρώµατα ανθεκτικά στον χρόνο και την διάβρωση εκτός από τα 
τµήµατα τα οποία καλύπτονται από λαµαρίνα ανοξείδωτου 
µετάλλου . Από τον Φορέα θα ορισθούν το χρώµα της εξωτερικής 
βαφής καθώς και οι επιγραφές τις οποίες το σάρωθρο πρέπει να 
φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εµφάνιση του 
οχήµατος, η ποιότητα και ο τρόπος βαφής του. Να δοθεί σχετική 
περιγραφή. 

ΝΑΙ   
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5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

   5.1  Υποβολή τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή 
στην Ελληνική. Υποβολή γενικού φυλλαδίου που θα 
παρουσιάζεται το προσφερόµενο σάρωθρο, στην Αγγλική 
γλώσσα µε επίσηµη µετάφρασή του στην Ελληνική, 
Εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική. Υποβολή Γενικό 
σχέδιο µε διαστάσεις του προσφερόµενου σαρώθρου και 
πλήρη περιγραφή του προσφεροµένου µηχανήµατος που 
να προσδιορίζουν πλήρως το είδος και τα υλικά κατασκευής 
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

   5.2  Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι  θα 
παραδώσει στην Υπηρεσία το µηχάνηµα µε την έγκριση 
τύπου Μ.Ε. και ότι θα παραδώσει όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση πινακίδων και άδειας 
κυκλοφορίας ΜΕ, καθώς και το πιστοποιητικό CE. 

ΝΑΙ   

   5.3  Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι το µηχάνηµα 
που θα παραδοθεί θα είναι κατασκευής τουλάχιστον του 
τελευταίου έτους και θα συνοδεύεται από όλα τα 
παρελκόµενα και τυχόν ειδικά εργαλεία που θεωρούνται 
απαραίτητα για την πλήρη και σωστή λειτουργία του. Τα 
παρελκόµενα θα απαριθµούνται και θα κατονοµάζονται 
ακριβώς στην προσφορά (οπωσδήποτε θα περιλαµβάνεται 
γρύλος, πλήρης ρεζέρβα ? ζαντολάστιχο - εµπρός και 
πίσω, τα απαραίτητα τρίγωνα, φαρµακείο, πυροσβεστήρας, 
σειρά εργαλείων µε εργαλειοθήκη, σηµάνσεις σύµφωνα µε 
ΚΟΚ και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας του ∆ήµου ), τα 
απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία του πλαισίου και της υπερκατασκευής, καθώς 
και λίστα ανταλλακτικών µε κωδικούς για πλαίσιο και 
υπερκατασκευή. 

ΝΑΙ   

   5.4  Εγγύηση για την άριστη ποιότητα του 
προσφεροµένου µηχανήµατος, την κανονική λειτουργία για 
ένα τουλάχιστον έτος και την αντισκωριακή πρόστασία και 
την ποιότητα βαφής. Μέσα στο διάστηµα αυτό είναι 
υποχρεωµένος άµεσα να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε 
εξάρτηµα ή µέρος του µηχανήµατος που θα έχει 
κατασκευαστική βλάβη ή µη φυσιολογική φθορά, χωρίς 
καµία επιβάρυνση και µε παράλληλη δυνατότητα επισκευής 
από εξειδικευµένο συνεργείο στον χώρο λειτουργίας του 
µηχανήµατος. 

ΝΑΙ   

   5.5 Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για την 
παράδοση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη από την 
οριστική παραλαβή. 

ΝΑΙ   

   5.6 Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι, θα 
πραγµατοποιηθεί επίδειξη παρόµοιου µηχανήµατος εντός 
10ηµέρου, από την έγγραφη ειδοποίηση του 

ΝΑΙ   
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διαγωνιζόµενου, από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου 

   5.7 Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για την 
παράδοση του σαρώθρου εντός 90 ηµερών το αργότερο 

ΝΑΙ   

   5.8 Υπεύθυνη δήλωση για την  εκπαίδευση του 
προσωπικού (χειριστών και τεχνικών) στις εγκαταστάσεις 
της Υπηρεσίας, σε θέµατα χρήσης και συντήρησης βάσει 
αναλυτικού προγράµµατος που θα συνοδεύει την 
προσφορά του (να υποβληθεί σχετικό 3ηµερο πρόγραµµα). 

ΝΑΙ   

   5.9 Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιλάβουν 
φυλλάδιο  συµµόρφωσης σε κάθε σηµείο των κριτηρίων 
αξιολόγησης, όπου θα δηλώνεται αναλυτικά η 
συµµόρφωση σε όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και θα γίνεται 
αντίστοιχη παραποµπή στα φυλλάδια του κατασκευαστή, 
προς απόδειξη των αναφερόµενων στη τεχνική προσφορά, 
από τον διαγωνιζόµενο. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΟΜΑ∆Α Α: ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (70%) 70 

   Α.1 ΓΕΝΙΚΑ (8,4%) Συµφωνία µε γενικά χαρακτηριστικά - προστασία 
οξείδωσης - στιβαρότητα πλαισίου - φήµη κατασκευαστή - ευελιξία (µικρότερη 
στροφή από πεζοδρόµιο σε πεζοδρόµιο - διαστάσεις (µεταξόνιο, πλάτος, µήκος 
µε / χωρίς εµπρόσθια βούρτσα) (1.1-1.2-1.3-2.1) 

8.4 

   Α.2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ Ιπποδύναµη (PS/τόνο µικτού φορτίου) - ροπή κινητήρα (εύρος, 
χαµηλότερες δυνατές στροφές) - Μέση κατανάλωση καυσίµου βάσει προτύπου 
EN15429-2 (lit/h) - αντιρρυπαντική τεχνολογία  (11,2%) (2.3-1.1) 

11.2 

   Α.2.2 ΠΛΑΙΣΙΟ Σύστηµα πέδησης (5,6%) (2.6) 5.6 

   Α.2.3 ΠΛΑΙΣΙΟ Αναρτήσεις - Σύστηµα µετάδοσης κίνησης (5,6%) (2.3-2.6) 5.6 

   Α.2.4 ΠΛΑΙΣΙΟ Σύστηµα διεύθυνσης (2,4%) (2.7-2.8). 2.8 

   Α.2.5 ΠΛΑΙΣΙΟ Βάρη (ωφέλιµο, καθαρό, φόρτιση αξόνων) (2,4%) (2.2-3.13). 2.8 

   Α.2.6 ΠΛΑΙΣΙΟ Ανέσεις καµπίνας οδήγησης, ράδιοCD, κάθισµα µε ανάρτηση - 
ζώνες ασφαλείας, θυρίδες - παράθυρα επόπτευσης - δυνατότητες ελέγχου & 
χειρισµού (5,6%) (1.1-2.12-2.13-2.14-2.15-2.16-2.17-2.18) 

5.6 

   Α.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Υλικά - τρόπος κατασκευής - Γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά δεξαµενής απορριµµάτων - εργονοµία (5,6%) (3.7-3.10-3.11-
3.14) 

5.6 

   Α.3.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θέση και διάταξη ψηκτρών - λειτουργία - 
πλάτος σάρωσης - στροφές λειτουργίας - τρόπος λειτουργίας - ανεξάρτητη 

8.4 
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άνοδος από τη καµπίνα του χειριστή (8,4%) (3.1-3.2-3.3-3.6) 

   Α.3.3  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ιάταξη καταιονισµού ύδατος (παροχή 
νερού - αριθµός ακροφυσίων - ασφαλιστική διάταξη αντλίας) (2,8%) (3.4-3.5-
2.11) 

2.8 

   Α.3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρροφητικό σύστηµα (ικανότητα 
αναρρόφησης - υποπίεση στη κεφαλή αναρρόφησης - καµπυλότητα αγωγού - 
αντιοξειδωτικό υλικό κατασκευής στοµίου αναρρόφησης και σωλήνα 
αναρρόφησης) (8,2) (1.1- 3.7-3.8-3.9) 

8.4 

   Α.3.4 ΒΑΦΗ  Ποιότητα βαφής - χρησιµοποιούµενα υλικά - δυνατότητα 
οικολογικής βαφής (2,8%) (4.1). 

2.8 

ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 30 

   Β.1 Χρόνος παράδοσης (6%)(5.7) 6 

   Β.2 Εκπαίδευση (6%) (5.8). 6 

   Β.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας µηχανικών µερών - Εγγύηση Αντισκωριακής 
προστασίας - Εγγύηση ποιότητας βαφής (6%) (2.1-5.4). 

6 

   Β.4 Οργάνωση προµηθευτή - Αµεσότητα επέµβασης - Εξουσιοδοτηµένο 
συνεργείο - Μόνιµες εγκαταστάσεις  (3%) 

3 

   Β.5 Επάρκεια ανταλλακτικών  -διατιθέµενο έµπειρο προσωπικό για τη 
συντήρηση από την εταιρία (3%). 

3 

   Β.6 Προηγούµενη εµπειρία του προµηθευτή σε συντήρηση - επισκευή και 
εµπορία σαρώθρων (βεβαιώσεις πελατών) (3%). 

3 

   Β.7 Πιστοποιητικά ποιότητας  σειράς ISO 9001 - ISO 14001, για προµηθευτή 
και κατασκευαστή (3%). 

3 

 

    
 


