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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   294/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 01η  Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 32η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29236/27-07-2018 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.:    

1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) Φαββατάς 

Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 

2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Νιάρχος Αναστάσιος και 4) Φάβας Γεώργιος. 

  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  32/2018 Τετάρτη  01 / 08 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   294/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων  
Οχημάτων του Δήμου με το από 27-7-2018/ΔΥ, σε ορθή επανάληψη,  έγγραφό της  
ζητάει την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων & συνοδευτικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας»  
και αποστέλλει, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της αυτό η Οικονομική Επιτροπή, 
σχέδιο διακήρυξης  για τον εν λόγω διαγωνισμό,  
η διενέργεια του οποίου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 462/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου βάσει της υπ΄ αριθμ. 9/2018 συνταχθείσας, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, μελέτης  της οποίας η τεχνική έκθεση, οι τεχνικές 
προδιαγραφές και το Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός αναλυτικά έχουν ως εξής : 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)», ειδικότερα: 

 

1. Προμήθεια αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου τύπου COMPACT γεωμετρικής  

χωρητικότητας δεξαμενής τουλάχιστον 4,0m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστο 3,8m³ . 

2.  Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος τουλάχιστον 95HP standard, υποχρεωτικά και οι δύο άξονές του 

θα είναι κινητήριοι (4Χ4). 

3. Καταστροφέας υπερβαρέος τύπου τηλεσκοπικός με βραχίονα κατάλληλος για κοπή χόρτων και 

κλάδων στις άκρες των δρόμων ο οποίος να προσαρμόζεται σε τρακτέρ. 

     

Η τιμολόγηση  των προς προμήθεια μηχανημάτων και του συνοδευτικού τους εξοπλισμού, έγινε 

έπειτα  από αναζήτηση στο  ελεύθερο εμπόριο. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 291.400,00€    

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..   

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές τιμές εμπορίου. 

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας  είναι ο Δήμος Καλαμάτας. 

   Η παραπάνω προμήθεια  θα βαρύνει τους  Κ.Α. :35.7131.06,  62.7131.01,  64.7131.01 με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου 

Καλαμάτας, με πίστωση 41.400,00€  και πηγή χρηματοδότησης  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και 250.000,00€ από 

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. 

 Το έργο υλοποιείται μετά το υπ’ αριθμ.14298/04.04.2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Καλαμάτας 

στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και την απάντηση του υπουργείου εσωτερικών με το 

υπ΄αριθμ. 19712/15.05.2018 για ένταξη του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα. 

Ο κάθε προμηθευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων 

ή για κάθε ένα από τα μηχανήματα που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη.  

Υποχρέωση του προμηθευτή ή προμηθευτών είναι η τοποθέτηση ειδικής πινακίδας σε κάθε 

μηχάνημα έργου.  
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Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορές  και  βάσει βέλτιστης σχέσης 

τεχνικής προσφοράς – τιμής.           

                                                                        

                                                                                                               Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

               ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/06/2018 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

  
 

          Ο Δ/ΝΤΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1.  ΣΑΡΩΘΡΟΥ 

 

Εισαγωγή – σκοπός 

Στις παρούσες προδιαγραφές περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την 

προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου 

Καλαμάτας. 

Γενικά  

Το σάρωθρο θα είναι  αυτοκινούμενο, αναρροφητικό τύπου COMPACT  γεωμετρικής χωρητικότητας 

δεξαμενής   τουλάχιστον 4,0m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστο 3,8m³ 

Το σάρωθρο θα είναι απόλυτα καινούργιας  κατασκευής. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή 

φορτίων, κλπ θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της  άδειας κυκλοφορίας στην 

Ελλάδα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις μικρές διαστάσεις και την ευελιξία γενικότερα του 

οχήματος.  

Θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής  σαρώθρων, κατασκευασμένο με 

σύγχρονη τεχνολογία με την χρήση δοκιμασμένων και ευφήμως γνωστών υλικών, μηχανισμών και 

κινητήρων με ικανότητα ισχυρής σάρωσης και αναρρόφησης, κατάλληλο για τις πιο δύσκολες 

απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόμα και σε σημεία της πόλης με βεβαρυμμένη ποσότητα 

απορριμμάτων και μεγάλης κυκλοφορίας τροχοφόρων και παράλληλη προστασία του 

περιβάλλοντος.   

Σαν πλήρες όχημα θα αποτελείται από το βασικό μοντέλο και την σαρωτική διάταξη τα οποία όλα 

μαζί θα αποτελούν ένα ενιαίο κατασκευαστικό σύνολο (compact). Θα διαθέτει κάδο απορριμμάτων 

γεωμετρικής χωρητικότητας τουλάχιστο 4,0m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστο 3,8m³. Επί 

ποινή αποκλεισμού, η έγκριση τύπου του σαρώθρου είναι απολύτως υποχρεωτική, με την 

παράδοση του οχήματος (να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση με την προσφορά). 

Η κατασκευάστρια εταιρία θα διαθέτει για το υπό προμήθεια όχημα, με ποινή αποκλεισμού, σήμα  

CE  για εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς.  
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Ο Οικονομικός φορέας   θα πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο 

τεχνικής υποστήριξης στην ΕΛΛΑΔΑ το όποιο θα  λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει κατάλληλη 

εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη 

«περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 Πλαίσιο  

Θα αποτελείται από πλαίσιο στιβαρής κατασκευής με ειδικά ενισχυμένες συγκολλήσεις στα σημεία 

φόρτισης για την αντιμετώπιση σκληρών συνθηκών εργασίας.  

Το πλαίσιο του μηχανήματος, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση (ακόμα και για 

φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο 

ελάττωμα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το μηχάνημα, να 

προβεί σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου (ή αν αυτό είναι αδύνατον, να 

αντικαταστήσει το πλαίσιο, ή μέρος αυτού με περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής) και κατόπιν 

επιθεώρησής του από το Υπουργείο Μεταφορών, να το παραδώσει μέσα σε δύο εβδομάδες το 

αργότερο στον Φορέα.  

Το επιθυμητό συνολικό πλάτος του οχήματος (χωρίς καθρέφτες και βούρτσες) να είναι 1,90m και 

επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο  από 2,0 m.  και το μήκος του μέχρι 

6,0m μέτρα. (χωρίς τον πρόσθετο βραχίονα). 

Οι άξονες είναι επιθυμητό να αναρτώνται στο όχηµα µε κατάλληλο, δοκιμασμένο και ανθεκτικό σε 

φορτία-καταπονήσεις τρόπο που να εγγυάται πρωτίστως την ασφάλεια και ευστάθεια αλλά και την 

άνεση του οχήματος (για την αποτελεσματική απορρόφηση των ανωµαλιών της οδού).  

Το όχηµα θα φέρει τους απαραίτητους σε κάθε άξονα, ανάλογα µε το µέγιστο επιτρεπόμενο 

φορτίο,  τροχούς. Επίσης µε το όχηµα θα παραδοθεί και ένας πλήρης εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα). 

Τα σώτρα (ζάντες) θα είναι κατάλληλα της χρήσης του οχήµατος, κατασκευασμένα στιβαρά από 

ανθεκτικό µέταλλο (π.χ. χάλυβα μεγάλης αντοχής) ή κράµα µετάλλων.  

Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι ηµικτρακτερωτά ανάλογα του µέγιστου φορτίου, της µέγιστης 

ταχύτητας και των διαστάσεων του οχήματος αλλά και της προοριζόμενης χρήσης του και tubeless 

(χωρίς σαμπρέλα). Ελαστικά από αναγόµωση δεν γίνονται αποδεκτά.  

Το ωφέλιμο φορτίο του σαρώθρου   (αφαιρουμένων του επίσημου απόβαρου, οδηγού 75 Kg, 

καυσίμων και νερού) είναι επιθυμητό να είναι περίπου 5.000 kg  το δε  μεικτό βάρος  του θα είναι 

κατ’ ελάχιστον 10.000  kg. 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, DIESEL EURO6, turbo,  

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων 

της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

των μηχανημάτων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέχρι την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων (έκδοση 

αδείας κ.λπ.), υπάρξει απαίτηση τροποποίησης των ορίων εκπομπών αερίων ρύπων, τότε ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον κινητήρα σύμφωνα με την νέα οδηγία, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση.  

Η  ισχύς του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp και η ροπή να διατηρείται σταθερή (πάνω από 

500 Nm) στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.  Απαραίτητη είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων 

ροπής/στροφών και ισχύος/στροφών του κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι χαμηλής έντασης 

θορύβου και γενικά φιλικός προς το περιβάλλον, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 

Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.  

Θα είναι χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου χαρακτηριστικό που θα αξιολογηθεί ευνοϊκότερα, γι΄ 

αυτό θα πρέπει να προσκομιστεί σχετικό διάγραμμα δοκιμών. Ο κινητήρας πρέπει να εξαερίζεται, 

να είναι προστατευμένος από το εξωτερικό περιβάλλον (βροχή, εισαγωγή μικροαντικειμένων, 



Συνεδρίαση :  32/2018 Τετάρτη  01 / 08 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   294/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   5

δολιοφθορά κ.τ.λ.) και όλα τα κύρια τμήματά του να είναι εύκολα προσβάσιμα για επισκευή και 

συντήρηση, γεγονός που θα εκτιμηθεί .  

Η δεξαμενή καυσίμου θα είναι ελάχιστης  χωρητικότητας   100 λίτρων. 

Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό υποβοηθούμενο, διπλού κυκλώματος και θα επενεργεί σε 

όλους τους τροχούς. Θα διαθέτει τουλάχιστον στους εμπρόσθιους τροχούς δισκόφρενα, επιθυμητή 

η ύπαρξη δισκοφρένων και  στους οπίσθιους τροχούς. Σε περίπτωση βλάβης θα διαθέτει σύστημα 

ασφαλείας που θα εξασφαλίζει την ακινητοποίηση του μηχανήματος.  

Το σάρωθρο θα διαθέτει χειρόφρενο ικανό να ακινητοποιήσει το μηχάνημα με πλήρες φορτίο σε 

οδόστρωμα κλίσης τουλάχιστον 10%.  

Οι πρόσθετες διατάξεις ασφάλειας κατά την πέδηση θα αξιολογηθούν ανάλογα. 

 Ανάρτηση - Σύστημα μετάδοσης  κίνησης – Υδραυλικό σύστημα – Σύστημα διεύθυνσης 

Η ανάρτηση του σαρώθρου θα είναι  ισχυρή και ικανή να αντέχει τα φορτία που προδιαγράφονται 

από το κατασκευαστή. Επίσης θα είναι άνετη για το χειριστή και θα προσφέρει ασφάλεια, ειδικά 

κατά τη κίνηση σε ανισόπεδες επιφάνειες και κυρίως στις ανωφέρειες - κατωφέρειες του Δήμου. Να 

δοθούν   τα ιδιαίτερα στοιχειά της ανάρτησης που θα διαθέτει  όπως   ανύψωσης από την καμπίνα , 

διατήρηση αυτόματα  του σταθερού ύψους από το έδαφος με οποιοδήποτε  φορτίο.  

Θα διαθέτει   ρυθμιζόμενο τιμόνι στην δεξιά πλευρά με υδροστατική υποβοήθηση (μπορεί να 

διαθέτει και δεύτερο  τιμόνι  στην αριστερή πλευρά). 

 Το σάρωθρο θα κινείται με ταχύτητα πορείας τουλάχιστον 40km/h, ώστε να μετακινείται γρήγορα 

από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο και από/προς το αμαξοστάσιο και η ανώτερη  ταχύτητα 

εργασίας του σαρώθρου να δοθεί από τον προμηθευτή.  

Ο κινητήρας DIESEL θα δίδει κίνηση σε µία ή περισσότερες υδραυλικές αντλίες οι οποίες µε τη 

σειρά τους θα κινούν αντίστοιχα υδραυλικά µοτέρ ή έµβολα τα οποία θα εκτελούν όλες τις 

λειτουργίες του οχήµατος, των βουρτσών, της αναρρόφησης και των λοιπών µερών του σαρώθρου. 

Η ύπαρξη περισσότερων της µιας υδραυλικών αντλιών, έτσι ώστε να αλληλοεπηρεάζονται οι 

λιγότερες δυνατές λειτουργίες του σαρώθρου, θα αξιολογηθεί ευνοϊκότερα.  Θα υπάρχει δοχείο 

υδραυλικού υγρού, που θα υπηρετεί όλα τα κλειστού τύπου υδραυλικά κυκλώµατα. Το υδραυλικό 

υγρό πρέπει να ψύχεται δυναµικά σε ψυγείο λαδιού κατά το δυνατόν µε τρόπο ή σε θέση τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή ψύξη του, προστατευόµενο όµως από χτυπήµατα, 

κρούσεις κλπ., και να φιλτράρεται µε ειδικά, αρίστης ποιότητας, φίλτρα.  

Το σάρωθρο θα μπορεί να κινείται ευχερώς και με μεγάλη ευελιξία κινήσεων στους στενούς 

δρόμους της πόλης σε πεζόδρομους καθώς και σε πλατείες, γι’ αυτό θα διαθέτει υδραυλικό 

σύστημα διεύθυνσης και κατάλληλο εργονομικό τιμόνι (να δοθεί περιγραφή του συστήματος). 

Επίσης η ύπαρξη τετραδιεύθυνσης θα αξιολογηθεί  ανάλογα τον κύκλο στροφής.  

Απαραίτητα, να προσκομιστούν σχέδια με τις διαμέτρους στροφής του προσφερόμενου σαρώθρου 

(με τις δύο βούρτσες και με τις τρεις βούρτσες) από ρείθρο  σε ρείθρο.   Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η 

μέγιστη ευελιξία κατά τους χειρισμούς, ιδιαίτερα σε καμπύλα τμήματα ρείθρων και μικρότερη  

ακτίνα στροφής του σαρώθρου από ρείθρο σε ρείθρο.  

Τα εξαρτήματα όλων των συστημάτων θα είναι ισχυρής κατασκευής και απόδοσης, εύφημων 

κατασκευαστών, με μεγάλη διάρκεια ζωής.  

Καμπίνα χειριστού 

Ο θάλαμος οδήγησης του μηχανήματος θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό μέταλλο    για 

μεγάλη  αντοχή σε χτυπήματα, εργονομικά σχεδιασμένος, ώστε να προσφέρει στον χειριστή μία 

ασφαλή και άνετη οδήγηση. 

 Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι μεγάλων διαστάσεων ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή 

ορατότητα.  

Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο θέσεις, μία οδηγού με ανάρτηση ρυθμιζόμενη και μια συνοδηγού, 

τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση, αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά 
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ταπέτα και γενικά κάθε εξάρτημα ενός συγχρόνου θαλάμου οδήγησης. Επίσης θα φέρει 

υποχρεωτικά σύστημα   εξαερισμού, θέρμανσης, καθώς και εργοστασιακής κατασκευής  κλιματισμό 

της καμπίνας. Επιπλέον να υπάρχει ραδιόφωνο, ηχεία και γενικά κάθε εξάρτηµα θαλάµου 

οδηγήσεως ενός σύγχρονου οχήματος. 

Ο θάλαμος θα είναι κατάλληλα   σχεδιασμένος ώστε να αποκλείει την είσοδο σκόνης, ύδατος αλλά 

και κατάλληλα  ηχομονωμένος ώστε να προσφέρει ανεκτές συνθήκες στον χειριστή (απαραίτητο 

είναι στην Τεχνική προσφορά να αναγράφεται η στάθμη θορύβου στο εσωτερικό του θαλάμου υπό 

πλήρη ισχύ της αναρροφητικής διάταξης). 

 Η καμπίνα θα προσφέρει άνεση, εργονομία, ορατότητα, ασφάλεια στο χειριστή, ενώ θα διαθέτει 

ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λειτουργιών και βλαβών του σαρώθρου με ενδείξεις κωδικών στην 

καμπίνα, ώστε, τόσο ο χειριστής, όσο και οι τεχνικοί να ενημερώνονται πλήρως, για τις λειτουργίες 

και παραμέτρους, ενώ θα έχει εργονομικά τοποθετημένα, εντός του θαλάμου, το σύνολο των 

αναγκαίων οργάνων, που θα δίνουν στον χειριστή  τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο χειρισμών, τόσο 

της κίνησης του μηχανήματος, όσο και του συστήματος σάρωσης 

Χρήσιμη  θεωρείται η ύπαρξη ειδικού διαφανούς αλλά ανθεκτικού τµήµατος δαπέδου για την 

επιτήρηση από τη θέση οδήγησης   του στομίου αναρρόφησης   

 Ηλεκτρική εγκατάσταση και σήμανση  

Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού πορείας και εργασίας, αποκλειστικά 

τύπου LED  (εκτός από τα βασικά φώτα κατεύθυνσης (φλας)    ο οποίος θα είναι κατάλληλος και για 

νυκτερινή εργασία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με ικανό αριθμό περιστρεφόμενων φάρων 

(τουλάχιστον 2) τοποθετημένων σε κατάλληλα σημεία, τριγώνου βραδυπορίας στο πίσω τμήμα του, 

βομβητή οπισθοπορείας και οποιασδήποτε άλλης σήμανσης εξοπλισμού επιβάλλεται από την 

νομοθεσία για την κίνηση ή εκτέλεση σαρωτικού έργου στην Ελληνική επικράτεια.  

 Κάδος απορριμμάτων 

Ο Κάδος απορριμμάτων θα είναι στιβαρής κατασκευής και είναι επιθυμητό να αποτελείται από 

ανοξείδωτο χάλυβα, ενισχυμένης κατασκευής όπου απαιτείται με κατάλληλες νευρώσεις, με 

συγκολλημένα τοιχώματα, ενιαίος, πάχους τουλάχιστον 2,5mm, γεωμετρικής χωρητικότητας 

τουλάχιστον 4m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 3,8m³  (να προσκομιστεί δήλωση του 

κατασκευαστή και σχετικό σχέδιο). Η δεξαμενή  θα είναι απολύτως στεγανή και σε κατάλληλο ύψος, 

θα διαθέτει τουλάχιστον  μία  ανοιγόμενη θυρίδα ελέγχου του κάδου και για την απόρριψη 

ογκωδών απορριμμάτων. Επίσης είναι επιθυμητό να υπάρχει σύστημα αποβολής των ακαθάρτων 

υγρών από τον πυθμένα του κάδου. Οι λειτουργίες του σαρώθρου θα γίνονται από κεντρικό πίνακα 

ελέγχου, που θα βρίσκεται στο θάλαμο του χειριστή. 

Η εκκένωση των σαρωμάτων, θα γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στο πίσω μέρος (για 

καλύτερη ευστάθεια σε περίπτωση εκκένωσης σε οδόστρωμα με κλίση ), από ύψος τουλάχιστον 

800mm από την επιφάνεια του εδάφους, με κλίση του κάδου κατά το δυνατό μεγαλύτερη και όχι 

μικρότερη από 50° και θα ελέγχεται πλήρως από τον χειριστή. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να 

υπάρχει και χειροκίνητο υδραυλικό σύστημα  ανατροπής.  

Συστήματα σάρωσης 

Η λειτουργία σάρωσης θα γίνεται επί ποινή αποκλεισμού με αναρροφητικό σύστημα. Στον 

διαγωνισμό δεν θα γίνουν αποδεκτά σάρωθρα με αναβατόριο ή άλλη διάταξη μηχανικής μικτής 

σάρωσης .  

Το σύστημα σάρωσης θα αποτελείται από τα εξής :  

  ψήκτρες (βούρτσες)  

  διάταξη κατάπτωσης σκόνης  

  αναρροφητική διάταξη  

Το σάρωθρο θα φέρει δύο εμπρόσθιες πλευρικές βούρτσες, διαμέτρου τουλάχιστον 900mm,  καθώς 

επιπροσθέτως και μια τρίτη μετωπική εμπρόσθια βούρτσα διαμέτρου τουλάχιστον 750mm. Θα 
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διαθέτει σύστημα υδραυλικής ανύψωσης των βουρτσών, από τη καμπίνα χειρισμού. Αντίστοιχα το 

σύστημα της τρίτης μετωπικής βούρτσας θα διαθέτει κίνηση μέσω βραχίονα ,τοποθετημένο σε 

κατάλληλο πλαίσιο  το οποίο θα καταλαμβάνει όλο το εμπρόσθιο πλάτος του σαρώθρου  και θα 

πραγματοποιεί τις κινήσεις δεξιά – αριστερά και ενδιάμεσα του σαρώθρου, αυξάνοντας με αυτόν 

τον τρόπο το συνολικό πλάτος σάρωσης.  

Το συνολικό πλάτος σάρωσης με την χρήση των δύο πλευρικών βουρτσών θα είναι τουλάχιστον 

2300mm, ενώ με την προσθήκη της τρίτης βούρτσας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο 

και οπωσδήποτε όχι μικρότερο από 3200mm (θα  υπολογιστούν με τις ελάχιστα απαιτητές 

διαστάσεις των βουρτσών).   Να κατατεθεί στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς σχέδιο του 

κατασκευαστικού οίκου που να αποδεικνύει το πλάτος σάρωσης (πχ. prospectus). 

Η  περιγραφή των  συστημάτων που  θα δίνουν την δυνατότητα μετατόπισης των πλευρικών  

βουρτσών εγκάρσια  κατά 500 mm για μεγίστη ευελιξία σάρωσης,  τα οποία θα  ελέγχονται από την 

καμπίνα  οδήγησης,  είναι επιθυμητή   και θα βαθμολογηθεί   ανάλογα.    

Οι τρεις ψήκτρες του προσφερόμενου οχήματος θα είναι κατασκευασμένες με ίνες από 

ατσαλόσυρμα, που θα κάνουν την σάρωση αποτελεσματικότερη και τον χρόνο ζωής τους 

μεγαλύτερο, ενώ θα περιστρέφονται αδιαβάθμητα από 0 -120rpm τουλάχιστον. Για λόγους 

ασφαλείας οι πλευρικές ψήκτρες και το στόμιο αναρρόφησης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

ανυψώνονται αυτόματα κατά την οπισθοπορεία. Οι βούρτσες θα μπορούν να ρυθμιστούν ως προς 

την κλίση τους, μηχανικά ή υδραυλικά. Θα υπάρχει  κατάλληλη   διάταξη για την αυτόματη 

ευθυγράμμιση του σαρώθρου ώστε να μην χρειάζεται συνεχής ρύθμιση της πίεσης των βουρτσών 

και του στομίου αναρρόφησης στο έδαφος, για την αποφυγή πρόωρης φθοράς τους και 

αποτελεσματικότερης σάρωσης. 

Η αναρροφητική διάταξη (αναρροφητικό στόμιο, αγωγός αναρρόφησης, φίλτρα κ.λπ.) θα πρέπει να 

έχει τέτοια σχεδίαση και να είναι κατασκευασμένη με ανθεκτικό υλικό ώστε να μη διαβρώνεται, να 

αντέχει στις καταπονήσεις από τις προσκρούσεις των σαρωμάτων, να εξασφαλίζει την μέγιστη 

αναρροφητική ισχύ με την ελάχιστη δυνατή απαιτούμενη ισχύ κινητήρα και να είναι εύκολα 

προσβάσιμη για επισκευή, συντήρηση ή καθαρισμό αυτής. Για την αποτελεσματικότερη σάρωση 

μεγάλων αντικειμένων η διατομή του στομίου αναρρόφησης να είναι τουλάχιστον 600mm και η 

διάμετρος του αγωγού 160mm. Επίσης η παροχή της φτερωτής αναρρόφησης  να μην είναι 

μικρότερη από 12.000m³/h με δημιουργούμενη υπό πίεση τουλάχιστον 1100mmH2O .  

Απαραίτητα όλοι οι χειρισμοί του συστήματος σάρωσης   να γίνονται με ακρίβεια και απόλυτο 

έλεγχο από τον θάλαμο οδήγησης.  

Για την καταστολή της σκόνης κατά το έργο της σάρωσης, το σάρωθρο θα διαθέτει κατάλληλο 

σύστημα ψεκασμού ύδατος. Το σύστημα καταιονισμού του ύδατος θα αποτελείται: από 

δεξαμενή(ές) ύδατος κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο αντιδιαβρωτικό κράμα  

χωρητικότητας τουλάχιστον 500lt.,  τοποθετημένη σε κατάλληλο σημείο,  από κατάλληλη αντλία 

πίεσης, από τις απαραίτητες σωληνώσεις και τα ειδικά ακροφύσια ύδατος τα οποία θα είναι 

κατάλληλα κατανεμημένα σε καίρια σημεία του σαρωτικού συστήματος (βούρτσες και κεντρικό 

στόμιο αναρρόφησης). Η επάρκεια νερού  και  οι διατάξεις οικονομίας του κατά την χρήση  θα 

αξιολογηθούν ανάλογα.    Το σύστημα τροφοδοσίας νερού θα είναι εφοδιασμένο με φίλτρο 

καθαρισμού μεγάλης αντοχής.   

Πρόσθετος εξοπλισμός  

1. Το σάρωθρο θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, εύκαμπτο εξωτερικό σωλήνα αναρρόφησης 

όπου θα προσφέρει την δυνατότητα αναρρόφησης-αποκομιδής απορριμμάτων από απόσταση 

(κάτω από οχήματα, φρεάτια, παρτέρια κ.τ.λ.), θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό 

και θα έχει  δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης και επαναφοράς του στην αρχική του θέση. Ο 

αγωγός αν βρίσκεται στην οροφή του μηχανήματος  θα έχει  τουλάχιστον 4m μήκος και 150mm   

διάμετρο, ενώ αν βρίσκεται στο πλάι του μηχανήματος τουλάχιστον 3,5m μήκος και 150mm   

διάμετρο. 

2. Το  σάρωθρο θα φέρει, επί ποινή αποκλεισµού, σύστημα υψηλής πίεσης νερού με διάταξη 

πιστολιού για πλύση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, οχημάτων κ.τ.λ. Η τροφοδοσία της 

διάταξης πιστολιού υψηλής πίεσης θα γίνεται μέσω αντλίας κατάλληλου μανομετρικού 
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(τουλάχιστον 100 bar) και ικανής παροχής, ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις του 

προαναφερόμενου έργου, ενώ θα συνοδεύεται από σωλήνα υψηλής πίεσης περίπου 10 μέτρων.   

3. Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασµένο, επί ποινή αποκλεισµού, µε κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης 

(camera στο οπίσθιο τµήµα του σαρώθρου και monitor στο θάλαµο οδήγησης) µε ευρυγώνια 

λήψη, το οποίο θα επιτρέπει στον χειριστή να έχει καθαρή εικόνα (κατά την διάρκεια της ηµέρας 

αλλά και της νύχτας) της επικίνδυνης περιοχής στην πίσω πλευρά του µηχανήµατος, αλλά και 

ευρύτερα αυτής.  

Παρελκόμενα  

Το όχημα επί ποινή αποκλεισμού θα είναι εφοδιασμένο με τα κατωτέρω παρελκόμενα και έντυπα: 

 Πλήρη εφεδρικό τροχό  

 Σειρά συνήθων εργαλείων.  

 Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης των 

αυτοκινήτων.  

 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.  

 Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.  

  Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του μηχανήματος 

στα Ελληνικά.   

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης, κατά την παράδοση του οχήματος, της Έγκρισης Τύπου από 

την αρμόδια Υπηρεσία  για ολοκληρωμένο όχημα  για την έκδοση των πινακίδων. 

 Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του 

αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας 

οχημάτων). 

 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) : 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE   για όλη την κατασκευή   (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή).   

Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)   και να κατατεθεί ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015 και 14001:2015 

σε ισχύ του κατασκευαστή και του προμηθευτή (οικονομικού φορέα). Θα αξιολογηθεί η 

προσκόμιση πιστοποιητικού της σειράς ISO  18001 του κατασκευαστή του οχήματος και που να 

αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να 

έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της 

αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)   και να κατατεθούν ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Έγγραφα νομιμοποίησης του  συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλα  για τις  

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 

οχημάτων (συντήρηση –επισκευή οχήματος) τα οποία θα προσκομιστούν  με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν 

διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση όλων ή  κάποιων 

εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης τα 

Έγγραφα νομιμοποίησης  του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 
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ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.    

 Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)   και να κατατεθούν ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

  Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2015 και  1400:2015 σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της 

αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)   

Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθεί ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την απασχόληση στην επιχείρηση  και  τους  τίτλους σπουδών 

και επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει  ο 

οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, από όπου θα 

προκύπτει η τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα με διαθεσιμότητα  συνολικά 

τουλάχιστον τριών εξειδικευμένων τεχνιτών, με ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι 

μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ    

Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)   και να κατατεθούν ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι είτε να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης  

κατασκευής εντός του Δήμου Καλαμάτας, είτε να μεταφέρουν τα μέλη της Επιτροπής σε άλλη 

περιοχή για επίδειξη και αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος.  Στην περίπτωση που το προς 

επίδειξη  δείγμα δεν διαθέτει κάποιο προαιρετικό εξοπλισμό ή δεν καλύπτει κάποιο ζητούμενο 

τεχνικό χαρακτηριστικό και επίδοση, ο προσφέρων θα πρέπει ρητά να το δηλώσει προκειμένου να 

αξιολογηθεί η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

  Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ). 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές του αγοραστή 

για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 Παράδοση Οχήματος 

 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Υπηρεσίας με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την 

έκδοση των πινακίδων.  

Ο χρόνος  παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι   (120)  εργάσιμες  

ημέρες . 

Τεχνική Υποστήριξη    

Ο Οικονομικός φορέας   με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 Δήλωση για τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της  εγγύησης καλής λειτουργίας    για το πλήρες 

όχημα  για ένα έτος τουλάχιστον και ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας (η εγγύηση να είναι 

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

χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
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οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . Θα αναφερθούν 

τα δωρεάν service  στην περίοδο εγγύησης και το συνεργείο στο οποίο θα γίνονται .  

 Δήλωση για τον προσφερόμενο χρόνο παρεχόμενης  εγγύησης  αντισκωριακής προστασίας 

πλαισίου  και υπερκατασκευής (τουλάχιστον για  3 έτη).     

 Δήλωση για το χρόνο παροχής  ανταλλακτικών   και για το  διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  (τουλάχιστον 10 έτη). 

 Δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης/service. Η ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών 

από την έγγραφη  ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι 

(20) εργασίμων ημερών.   

  Δήλωση του οίκου κατασκευής   ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα 

καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον 

Δήμο καθώς και δήλωση του για την προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) 

χρόνια και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη ζήτησή τους (πρωτότυπο έγγραφο με 

σφραγίδα του οίκου). 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει κατά περίπτωση και τα παρακάτω στοιχεία :  

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του οχήματος που θα αφορά όλα τα τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική 

γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus ) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά σχέδια (τα 

εμπορικά - τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν να είναι στη Αγγλική μόνο γλώσσα, χωρίς 

επίσημη μετάφραση). Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επεξήγηση και τεκμηρίωση των 

χαρακτηριστικών του σαρώθρου που υπερκαλύπτου τις προδιαγραφές του οχήματος και 

αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων βαθμολόγησης. 

2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής.  

3. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών και του προγράμματος συντήρησης   για δύο έτη.  

4.  Δήλωση του Οικονομικού φορέα  για το χρόνο παράδοσης  του σαρώθρου    

5. Κατάλογο πωλήσεων όμοιων τύπων με το προσφερόμενο, σάρωθρο στην Ελλάδα με το έτος 

παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα κατά τα τρία τελευταία  έτη, δηλαδή (2015, 2016 & 2017).  

6. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα, επίσημα δημοσιευμένων ισολογισμών, όπου 

δεν θα παρουσιάζονται ζημίες για τα τρία προηγούμενα έτη, από τη διενέργεια του διαγωνισμού, σε 

περίπτωση που υπάρχουν ζημιές θα καταθέσει βεβαίωση τραπέζης για την χρηματοπιστωτική 

επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα.  

7. Δήλωση του Οικονομικού φορέα  για την υποχρέωση εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού του 

Δήμου στον χειρισμό και την συντήρηση του μηχανήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

Τεχνική του προσφορά  καθώς και παροχή βεβαίωσης εκπαίδευσης του χειριστή που θα ορίσει η 

Υπηρεσία.   

8. Για την καλλίτερη αξιολόγηση  των  προσφερόμενων  σαρώθρων  θα  πρέπει  να συμπληρωθεί  

µε  μεγάλη σχολαστικότητα. το  ερωτηματολόγιο που ακολουθεί  να κατατεθεί µαζί µε την 

προσφορά .   

 

2. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

1.Σκοπός 

Το  προς  προμήθεια  μηχάνημα  (γεωργικός  ελκυστήρας)  προορίζεται  για την προσάρτηση 

καταστροφέα χόρτων με τον οποίο ο Δήμος θα καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους, το δημοτικό 

και αγροτικό οδικό δίκτυο τους θερινούς  μήνες  για  λόγους  πυροπροστασίας  καθώς  επίσης  και  

για  την  έλξη  παρελκόμενων μηχανημάτων όπως φρέζα, ψεκαστικό κλπ. 



Συνεδρίαση :  32/2018 Τετάρτη  01 / 08 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   294/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   11

 

2.Κύρια χαρακτηριστικά 

Ο Γεωργικός Ελκυστήρας Τρακτέρ, θα είναι πετρελαιοκίνητος ισχύος τουλάχιστον 95HP standard και 

υποχρεωτικά και οι δύο άξονές του θα είναι κινητήριοι (4Χ4).Για την ανάρτηση των κατάλληλων  

παρελκόμενων μηχανημάτων που αναφέρονται ανωτέρω αλλά και τυχόν άλλων μελλοντικά θα 

φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων κατηγορίας ΙΙΙ. 

Ο ελκυστήρας θα διαθέτει και δυναμοδότη που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του. 

 

3.Πετρελαιοκινητήρας 

Ο πετρελαιοκινητήρας του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, 

εναρμονισμένος με την Κοινοτική οδηγία 2000/25/Ε.Κ. όπως ισχύει σήμερα όσον αφορά τις 

εκπομπές καυσαερίων και ισχύος περίπου 100 HP. Ο πετρελαιοκινητήρας θα διαθέτει ηλεκτρονικό 

σύστημα ελέγχου της αντλίας πετρελαίου ώστε να διατηρείται σταθερή η απόδοση του, κατά τις 

αυξομειώσεις του φορτίου που έχει να υπερνικήσει. 

Όλα τα μέρη του κινητήρα που απαιτούν συντήρηση ή επιθεώρηση (φίλτρα, μπαταρίες,  

ιμάντες, στόμια πληρώσεως, σημεία ελέγχου κλπ) θα πρέπει να είναι προσβάσιμα με εύκολο τρόπο. 

Επίσης για ευκολότερη συντήρηση ο ιμάντας της φτερωτής θα πρέπει να φέρει μηχανισμό  

αυτόματης τάνυσης  (τεντώματος). Με  την    προσφορά  θα  δοθούν  αναλυτικά  στοιχεία  του  

κινητήρα,  των  αποδόσεών  του, διαγράμματα ισχύος-ροπής και  κατανάλωσης καυσίμου.  

 

4.Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητο ή ημιαυτόματο και θα διαθέτει τουλάχιστον  

έξι(6) κύριες ταχύτητες όπως επίσης πρέπει να διαθέτει ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα για την εμπρός 

– πίσω κίνηση χωρίς τη χρήση συμπλέκτη. Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα πρέπει να φθάνει τα 40 

Κm/h. 

 

5.Δυναμοδότης 

Ο δυναμοδότης θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα και θα εμπλέκεται και θα 

απεμπλέκεται με την βοήθεια ηλεκτροϋδραυλικού χειριστηρίου μέσω συμπλέκτη πολλαπλών 

δίσκων κλειστού σε λουτρό λαδιού ή άλλου αξιόπιστου συστήματος. Επιθυμητό είναι    να  

παραμένουν  σταθερές  οι  στροφές  του  ΡΤΟ  ανεξαρτήτως  του φορτίου του κινητήρα.  

Το ΡΤΟ θα εργάζεται  στις  540  και  στις  1000  στρ/λεπτό. 

Επιθυμητό  είναι  να  υπάρχει  η δυνατότητα επιλογής στοφών. 

 

6.Άξονες 

Και οι δυο άξονες του ελκυστήρα θα είναι κινητήριοι (4Χ4).Ο εμπρόσθιος άξονας θα διαθέτει 

σύστημα για την βέλτιστη, κάθε φορά, πρόσφυση στο έδαφος, με δυνατότητα επιτόπιας στροφής. 

Ο  οπίσθιος  άξονας  θα  είναι  βαρέως  τύπου  με  μειωτήρες  στροφών  στις  πλήμνες  των τροχών. 

Τόσο ο εμπρόσθιος όσο και ο οπίσθιος άξονας θα πρέπει να φέρουν σύστημα αναστολής του 

διαφορισμού 100% εν κινήσει με ηλεκτοϋδραυλικό σύστημα. 

Ηλεκτοϋδραυλικά επίσης θα εμπλέκεται και θα αποσυμπλέκεται η κίνηση από τον εμπρόσθιο 

άξονα. 

Επιθυμητό είναι επίσης να υπάρχει τόσο για την αναστολή του διαφορισμού όσο και για την 

εμπλοκή  της  τετρακίνησης  δυνατότητα  μόνιμης  ή  αυτόματης  επιλογής.  Κατά  την  αυτόματη 

επιλογή  η  αναστολή  του  διαφορισμού  και  η  εμπλοκή – απεμπλοκή  της  τετρακίνησης  θα πρέπει 

να  εξαρτάται  από την  ταχύτητα  του  ελκυστήρα,  την  γωνία  στροφής  και  την  ανύψωση  του 

υδραυλικού συστήματος,  έτσι ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή  φθορά στα ελαστικά, στα 

ημιαξόνια και η μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. 

 

7.Σύστημα πεδήσεως 
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Θα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα στους οπίσθιους τροχούς, κλειστά σε λουτρό λαδιού. 

Κατά προτίμηση τα δισκόφρενα θα είναι διπλών δίσκων. 

Επίσης επιθυμητό είναι όπως κατά την πέδηση να συμπλέκεται αυτομάτως ο εμπρόσθιος  

άξονας ώστε να επιτυγχάνεται πέδηση και με τους 4 τροχούς. Η επιφάνεια τριβής πεδήσεως θα 

είναι η μέγιστη δυνατή. Το  μηχάνημα  θα  φέρει  επίσης  μηχανικό  σύστημα  πεδήσεως  κατά  τη  

στάθμευση (χειρόφρενο) και υποδοχή για πέδηση ρυμουλκούμενου .  

 

8.Σύστημα διευθύνσεως 

Το σύστημα διευθύνσεως θα είναι υδροστατικό. Η αντλία του υδραυλικού του συστήματος 

διευθύνσεως θα είναι ίδια με την αντλία υδραυλικού συστήματος του ελκυστήρα. Η διάμετρος του 

κύκλου μιας πλήρους στροφής του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

9.Υδραυλικό σύστημα 

Θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων, κατηγορίας ΙΙΙ, για την ανάρτηση κατάλληλων 

παρελκόμενων μηχανημάτων. Θα  διαθέτει  κατάλληλα  ηλεκτροϋδραυλικά  χειριστήρια  με  τα  

οποία  θα  εξασφαλίζεται  ο απόλυτος  έλεγχος  των παρελκόμενων 

μηχανημάτων.  Θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  υπάρχει  η δυνατότητα ρυθμίσεως ώστε το βάθος να 

μην υπερβαίνει κάποιο επιθυμητό όριο. Θα διαθέτει βαλβίδες εξωτερικών εργασιών διπλής 

ενέργειας με ξεχωριστά χειριστήρια και τουλάχιστον τρία (3). 

Η ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή.[ Στην 

προσφορά θα δίνεται αναλυτικά η περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του 

μηχανήματος. Να δοθούν επίσης στην προσφορά στοιχεία για την αντλία του υδραυλικού (είδος, 

παροχή και πίεση). ] 

 

10.Θάλαμος χειρισμού 

Θα ικανοποιεί όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφάλειας της Ε.Ε. Πρέπει να διαθέτει  δυο θύρες  με  

αντιολισθητικά  σκαλοπάτια,  δυο εξωτερικούς  καθρέφτες  και  έναν   

εσωτερικό, υαλοκαθαριστήρες μπροστά και πίσω και  σύστημα ψύξης θέρμανσης με φίλτρα 

καθαρισμού του αέρα. 

Ο θάλαμος θα στηρίζεται πάνω σε ειδικό σύστημα αναρτήσεως με αμορτισέρ και σινεμπλόκ για την 

απορρόφηση των κραδασμών. 

Θα  φέρει  πλήρη  ψηφιακό  πίνακα  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  όλων  των 

λειτουργιών του μηχανήματος. Επιθυμητό είναι να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγωνσης βλαβών. Το  

κάθισμα  του  χειριστή  θα  πρέπει  να  είναι  αναπαυτικό,  με  αερανάρτηση  ρυθμιζόμενη ανάλογα 

με το βάρος του χειριστή. Θα ρυθμίζονται επίσης η κλίση, του καθίσματος, της πλάτης, των 

υποβραχιόνων, όπως επίσης και το ύψος του καθίσματος. 

[Στην προσφορά να δοθεί αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού της καμπίνας όπως θήκες 

ντουλαπάκια κ.λ.π.] 

 

11.Ηλεκτρικό σύστημα 

Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

Θα φέρει επίσης 6 προβολείς εργασίας (4 εμπρόσθιους  και 2 οπίσθιους ) και πορτοκαλί φάρο στην 

οροφή. Ο συσσωρευτής του οχήματος δε θα χρειάζεται συντήρηση (maintenance free). Θα υπάρχει 

ρευματοδότης για ρυμουλκούμενα οχήματα. 

 

12.Λοιπά παρελκόμενα 

Το μηχάνημα θα φέρει άγκιστρα ρυμουλκήσεως ρυθμιζόμενα κατακορύφως και οριζοντίως και 

μπράτσα φόρτωσης ειδικών εξαρτημάτων, ρυθμιζόμενα μηχανικά ή υδραυλικά.  

 

13.Ελαστικά 

Θα έχουν αντοχή ανάλογη με το συνολικό φορτίο των αξόνων. 
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Θα πρέπει και τα ελαστικά των μπροστινών τροχών  να έχουν φαρδύ πέλμα όπως περίπου και τα  

πίσω για να κινείται άνετα στην άμμο .    

                                                                                                                

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

1.Τεχνική Υποστήριξη ,  εμπειρία και ειδίκευση 

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.   

για το πλήρες μηχάνημα (η εγγύηση πρέπει να  είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 

οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  

Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

• Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής    ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για 10  έτη.  

Το  διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 

ημέρες.  

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service.  

Προς απόδειξη της εμπειρίας και ειδίκευσης ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να  

καταθέσει: 

• Κατάλογο  με  τις  πωλήσεις  ιδίων  ή  παρομοίων  μηχανημάτων.  Οι  παραδόσεις  

αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν  

εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμοδία αρχή ή τον οικονομικό φορέα , εάν δε ο αποδέκτης  

είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή του οικονομικού φορέα ή αντίγραφο του 

τιμολογίου πώλησης. 

•  Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  χρόνο    δραστηριοποίησης  του  κατασκευαστή  και  του  

προμηθευτή στην κατασκευή, την προμήθεια  και την τεχνική υποστήριξη ομοίων ή παρομοίων 

τύπων  ελκυστήρων,  καθώς  και  ο  κύκλος  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας  σε  οχήματα 

παρόμοιας κατηγορίας. 

 

2.Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των χειριστών του 

αγοραστή. 

Να  κατατεθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια κ.λπ.).  

 

3.Παράδοση  

Η  τελική  παράδοση θα  γίνει  στην  έδρα  του  Αγοραστή  με  τα  έξοδα  να  βαρύνουν  τον 

Προμηθευτή.  

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από  εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες  

ημέρες. 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην  τεχνική  προσφορά  πρέπει να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  

του πλαισίου    του  προσφερόμενου μηχανήματος,  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια από τα οποία να 

προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 

 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) : 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE   για όλη την κατασκευή   (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή).   
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 Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθεί ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015  και 14001 :2015 

σε ισχύ του κατασκευαστή και του προμηθευτή (οικονομικού φορέα).  

 Έγγραφα νομιμοποίησης του  συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 

οχημάτων (συντήρηση –επισκευή οχήματος) τα οποία θα προσκομιστούν  με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν 

διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση όλων ή  κάποιων 

εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης τα 

Έγγραφα νομιμοποίησης  του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 

ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.   

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 

σειράς ISO 9001:2015  και  14001:2015  σε ισχύ.  

Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)    και να κατατεθεί ως 

αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

4.Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα  του προσφερόμενου 

μηχανήματος. 

                          

3.  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 

1. Σκοπός 

Το  προς  προμήθεια  μηχάνημα  (καταστροφέας αναρτώμενος σε γεωργικό ελκυστήρα)  προορίζεται  

για την κοπή χόρτων και κλάδων  στους κοινόχρηστους χώρους και  κατά τους θερινούς  μήνες  (για  

λόγους  πυροπροστασίας)  καθαρισμός των πρανών στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο.  

 

2. Κύρια χαρακτηριστικά 

Ο καταστροφέας υπερβαρέος τύπου τηλεσκοπικός με βραχίονα ο οποίος να προσαρμόζεται σε 

τρακτέρ θα έχει τα έξης χαρακτηριστικά:   

1. Ειδικός για κοπή χόρτων και κλάδων και καθαρισμό των πρανών σε οδικά δίκτυα 

2. Δυνατότητα άλεσης κλαδιών  διαμέτρου (10cm έως 25cm). 

3. Να διαθέτει  υδραυλική μετατόπιση. 

4. Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται με κιβώτιο βαρέως τύπου. 

5. Να διαθέτει  4 ιμάντες. 

6. Να διαθέτει διπλούς θραύστες κλάδων. 

7. Να διαθέτει διπλό πλαίσιο καταστροφέα (8mm) περίπου.   

8. Να διαθέτει ρόδες με ρυθμιζόμενο ύψος κοπής τριών θέσεων. 

9. Να διαθέτει Κύλινδρο πίσω. 

10. Να διαθέτει στροφείο άξονα 165 mm. 

11. Να διαθέτει  υδραυλική ανύψωση. 

12. Το πλάτος κοπής του καταστροφέα θα είναι από (1,40m έως 1,60m).  

13. Με μπράτσο του οποίου το μήκος θα κυμαίνεται  από (4,00 m  έως 5,00m).  
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3. Μετάδοση κίνησης 

Η κίνηση θα μεταδίδεται από τον δυναμοδότη στις 540 στροφές. Το σύστημα χειρισμού θα είναι 

υδροστατικό και θα συνδέεται στα σημεία σύνδεσης του ελκυστήρα. Ο χειρισμός θα γίνεται από 

ενσύρματο και ασύρματο υδροστατικό χειριστήριο το οποίο θα το επιλέγει ο χειριστής του 

μηχανήματος. Ο καταστροφέας θα είναι συμβατός με τον τύπο του ελκυστήρα που θα προμηθευτεί 

ο Δήμος Καλαμάτας.    

 

4. Υδραυλικό σύστημα 

Θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων, κατηγορίας ΙΙΙ. Στην προσφορά θα δίνεται αναλυτικά 

η περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του μηχανήματος. Να δοθούν επίσης στην 

προσφορά στοιχεία για την αντλία του υδραυλικού (είδος, παροχή και πίεση).  

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

1.Τεχνική Υποστήριξη ,  εμπειρία και ειδίκευση 

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες μηχάνημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και  να  

καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

• Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής    ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για 10  έτη.  

Το  διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 

ημέρες.  

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. 

Προς απόδειξη της εμπειρίας και ειδίκευσης ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να 

καταθέσει: 

• Κατάλογο με  τις  πωλήσεων  των ιδίων  ή  παρομοίων  μηχανημάτων.  Οι  παραδόσεις 

αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμοδία αρχή ή τον οικονομικό φορέα , εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 

φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή του οικονομικού φορέα ή αντίγραφο του τιμολογίου 

πώλησης. 

• Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  χρόνο    δραστηριοποίησης  του  κατασκευαστή  και  του προμηθευτή 

στην κατασκευή, προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη ομοίων ή παρομοίων τύπων  μηχανημάτων,  

καθώς  και  ο  κύκλος  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας  σε  μηχανήματα παρόμοιας κατηγορίας. 

 

2.Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των χειριστών του 

αγοραστή. 

  Να  κατατεθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια κ.λπ.).  

 

3.Παράδοση  

Η  τελική  παράδοση θα  γίνει  στην  έδρα  του  Αγοραστή  με  τα  έξοδα  να  βαρύνουν  τον 

Προμηθευτή.  

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 εργάσιμες  ημέρες. 

 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές     του  

προσφερόμενου μηχανήματος,  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 

τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) : 
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 Δήλωση συμμόρφωσης CE για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή).   

 Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 

μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015  και 14001 :2015 

σε ισχύ του κατασκευαστή και του προμηθευτή (οικονομικού φορέα).  

 Έγγραφα  νομιμοποίησης  του   συνεργείου  από  τον  αρμόδιο  φορέα σε ισχύ κατάλληλη  για 

τις   επισκευές  και  συντηρήσεις που απαιτούνται   στα  πλαίσια της  τεχνικής  υποστήριξης. 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί  

συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση  όλων  ή   κάποιων  εργασιών, θα  καταθέσει  με  τα 

δικαιολογητικά  πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης τα Έγγραφα νομιμοποίησης  του 

συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση 

ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες 

αυτές.  

 

4.  Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα  του προσφερόμενου 

μηχανήματος. 

                                                                                                   

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ    29/06/2018 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
 

          Ο Δ/ΝΤΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α C.P.V. ΚΩΔ. 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ/

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 34144431-8 007551 Προμήθεια 

αυτοκινούμενου, 

αναρροφητικού 

σαρώθρου τύπου 

COMPACT, γεωμετρικής  

χωρητικότητας δεξαμενής 

τουλάχιστον 4,0m³ και 

ωφέλιμης χωρητικότητας 

τουλάχιστο 3,8m³ 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

Τεμ. 1 160.000,00 160.000,00 
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2 16100000-6 007552 Γεωργικός ελκυστήρας 

ισχύος τουλάχιστον 95HP 

standard και υποχρεωτικά 

και οι δύο άξονές του θα 

είναι κινητήριοι (4Χ4) 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

Τεμ. 1 50.000,00 50.000,00 

3 16100000-6 007553 Καταστροφέας 

υπερβαρέος τύπου 

τηλεσκοπικός με βραχίονα 

κατάλληλος για κοπή 

χόρτων και κλάδων στις 

άκρες των δρόμων ο 

οποίος να προσαρμόζεται 

σε τρακτέρ σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

Τεμ. 1 25.000,00 25.000,00 

      Σύνολο: 235.000,00 

      Φ.π.α.   56.400,00 

       291.400,00 

                                     

                                                                                                        Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

               ΚΑΛΑΜΑΤΑ  29/06/2018 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
 

          Ο Δ/ΝΤΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του 
άρθρου 209 του Ν.3463/2016  και του Ν. 4412/2016,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.  Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια μηχανημάτων & 

συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Καλαμάτας», όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 9/2018 μελέτης της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
καταχωρούνται αναλυτικά  στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
IΙ.   Καταρτίζει τους όρους και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος         1. Μπασακίδης Νικόλαος 

  2. Μπουζιάνης Παύλος 

  3. Μπούχαλης Δημήτριος   

  4. Φαββατάς Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Αυγούστου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

NOMOΣ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ             

 

                                                                                        Ημερομηνία : 02/08/2018 

                                                                                         Αρ. Πρωτ. : 29989 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

  Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4ΚΜ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 95HP STANDARD  & 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)»    προϋπολογισμού 291.400,00€ (διακοσίων ενενήντα ενός  χιλιάδων και 
τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  Η παραπάνω προμήθεια  θα βαρύνει τους  Κ.Α. 
:35.7131.06,  62.7131.01,  64.7131.01 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  του Τεχνικού Προγράμματος και 
Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Καλαμάτας, με πίστωση 41.400,00€  και πηγή χρηματοδότησης  ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ και 250.000,00€ από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. 

         Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καλαμάτας, Ταχ. Δ/νση : Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, τηλ.:2721087710,  2721360852, 
2721360858 φαξ : 2721060729. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-09-2018 και ώρα 
13:00μ.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι: 14-09-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η 
Ελληνική,  Χρόνος ισχύος των προσφορών: οκτώ (8) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας της 
διαδικασίας ανάθεσης, με δικαίωμα παράτασης. Διάρκεια σύμβασης εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες  ημέρες από την 
υπογραφή της. Εγγυήσεις: α)Υποχρεωτική κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό 
(0,5%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. ήτοι ποσό 1.175€ ( χιλίων  εκατό εβδομήντα πέντε ευρώ) για 
το σύνολο της προμήθειας ή ανάλογου ποσού με το μηχάνημα που θα προσφέρει. β) Ο ανάδοχος, υποχρεούται 
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η πληρωμή της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον 
τύπο, θα πραγματοποιηθεί από τον ή τους ανάδοχους πριν την υπογραφή της σύμβασης.    Πληροφορίες: 
Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες – Δημαρχείο Καλαμάτας  (τηλ.: 2721087710, 2721360852, 2721360858). Το 
πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα  αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 62553, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Καλαμάτα www.kalamata.gr. Όλες οι  αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

 

 

 

                                                                                O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αθηνών  99 

Πόλη Καλαμάτα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 24134 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR255 

Τηλέφωνο 2721087710, 2721360852, 2721360858 

Φαξ 2721060729 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  d.georgakilas@kalamata.gr a.kalogeropoulos@kalamata.gr 

k.giannopoulou@kalamata.gr  

 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γεωργακίλας Δημήτριος- Καλογερόπουλος Αθανάσιος-

Γιαννοπούλου Κοκκωνία 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 

διαδίκτυο (URL) 

 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στoυς  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες Υπηρεσίες 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

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

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.kalamata.gr  

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καλαμάτας με ποσό συμμετοχής 

41.400,00€ από ίδιους πόρους και 250.000,00€ από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 από 

το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Η δαπάνη για την εν λόγω  σύμβαση βαρύνει τους  Κ.Α. : 35.7131.06,  62.7131.01,  64.7131.01 με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Φορέα. 
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 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»              

Συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια: 

1. Σαρώθρου που θα είναι  αυτοκινούμενο, αναρροφητικό τύπου COMPACT  γεωμετρικής 

χωρητικότητας δεξαμενής   τουλάχιστον 4,0m. 

2. Γεωργικού ελκυστήρα ισχύος  τουλάχιστον 95HP standard με δύο άξονες κινητήριους (4Χ4) 

υποχρεωτικά. 

3. Καταστροφέα υπερβαρέως τύπου τηλεσκοπικό με βραχίονα κατάλληλος για κοπή χόρτων και 

κλάδων στις άκρες των δρόμων ο οποίος να προσαρμόζεται σε τρακτέρ. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  341 44431-8, 16100000-6. 

Η παρούσα σύμβαση διαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου τύπου compact, γεωμετρικής 

χωρητικότητας δεξαμενής τουλάχιστον 4,0 m3 και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 3,8 m3, 

εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα ισχύος τουλάχιστον 95HP standard με δύο κινητήριους 

άξονες (4Χ4) υποχρεωτικά, εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια καταστροφέα υπερβαρέως τύπου τηλεσκοπικό με βραχίονα κατάλληλο για κοπή 

χόρτων και κλάδων από τα ερείσματα των οδών ο οποίος θα προσαρμόζεται κατάλληλα σε τρακτέρ, 

εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, δύο ή όλα τα τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 291.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 

% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 235.000,00 €   ΦΠΑ : 56.400,00 € ). 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 εργάσιμες  ημέρες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ. Αριθμ. 

9/2018 Μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων  του Δήμου Καλαμάτας.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει  της βέλτιστης σχέσης  ποιότητας – τιμής. 

Υποχρέωση του προμηθευτή ή προμηθευτών είναι η τοποθέτηση ειδικής πινακίδας σε κάθε 
μηχάνημα έργου.  
 

  1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

  της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  του ν. 3463/2006/Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

ειδικότερα της παρ. 9εδβ του άρθρου 209,  

 του ν. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α’ ΦΕΚ87/07-06-2010), 

 την απόφαση:462/2018  του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για έγκριση διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

 το πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18REQ003436436, 

- την  με αρ:29416/2018, Απόφαση Ανάληψης  υποχρέωσης και έγκριση δέσμευσης πίστωσης από τον 

Δήμαρχο Καλαμάτας   με ΑΔΑ:6ΒΝΛΩΕΕ-ΞΜΦ ποσού  41.400,00€ , την με αρ:29419/2018, Απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση δέσμευσης πίστωσης από τον Δήμαρχο Καλαμάτας με ΑΔΑ:Ω6ΩΔΩΕΕ-

Σ5Π ποσού 198.400,00€,  την  με αρ:29421/2018  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης από τον Δήμαρχο Καλαμάτας με ΑΔΑ:ΩΘ6ΓΩΕΕ-1Ρ4  ποσού  51.600,00€, αντίστοιχα, με τις 

οποίες ψηφίστηκε και διατέθηκε η   δαπάνη ύψους 291.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, για 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  σε βάρος των Κ.Α. 35.7131.06,  62.7131.01,  64.7131.01  έτους 2018, 

- Τη με αρ:294/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αρ.:9/2018 

μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων  του Δήμου Καλαμάτας, καταρτίστηκαν 

οι όροι της διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αξιολόγησης του 

ανωτέρω διαγωνισμού, 

 το  εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑΜ:18REQ003505831, 
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

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

ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10
η
 /09/2018  και ώρα 13:00μ.μ.. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 

συστήματος, έως την  10
η
 /09/2018  και ώρα 13:00μ.μ.. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Προκήρυξη1 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/08/2018 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :62553. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  και συγκεκριμένα την Δευτέρα  13/08/2018 θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα:  

«Ελευθερία της Δευτέρας» ενώ την  Τρίτη 14/08/2018 θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες:  «Φωνή» &  

«Θάρρος».  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) : www.kalamata.gr στην διαδρομή:  Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, στις 07/08/2018.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

                                                           

1
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Η με αρ. πρωτ:29946 Περίληψη διακήρυξης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης & στον Ελληνικό τύπο. 

 Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα της  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.    

   Η υπ. αριθμ. 9/2018 μελέτη της Υπηρεσίας. 

  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 

προσβάσιμη  μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (15) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

πασούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα  του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 3.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
4  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται μόνο στην Αγγλική  γλώσσα και με δυνατότητα να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

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

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

την εγκυρότητά τους. 

                                                           

2
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
3
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

4
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται σε (0,5%) επί της αξίας  προ ΦΠΑ του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι στο ποσό των 

1.175,00€ (χιλίων  εκατό εβδομήντα πέντε ευρώ),  για το σύνολο της προμήθειας ή ανάλογου ποσού με το 

μηχάνημα που θα προσφέρει. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/20165. 

 2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8  και αν δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη6 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

                                                           

5
 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 

6
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  



 

Σελίδα 12 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

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

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

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

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

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

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                                                                                                                                                                 

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 

του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 7 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους8.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

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

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 9 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

                                                           

7
 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

8
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
9
 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 



 

Σελίδα 14 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 10 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Η παράγραφος δεν ισχύει για την 

παρούσα σύμβαση.  

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

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

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

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)11 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

                                                           

10
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

11
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 12. 

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα, επίσημα δημοσιευμένων ισολογισμών, όπου δεν θα 

παρουσιάζονται ζημίες για τα τρία προηγούμενα έτη (2015, 2016, & 2017), από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού , σε περίπτωση που υπάρχουν ζημιές θα καταθέσει βεβαίωση τραπέζης για την 

χρηματοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα.  Η οποιοδήποτε άλλα κατάλληλα 

ισοδύναμα έγγραφα. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις  

προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου μηχανήματος, 

β) να διαθέτουν υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας, 

 γ) όσο αφορά την τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό.    

δ) να διαθέτουν, τα πιστοποιητικά ISO που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να προσκομίσουν 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως ακριβώς περιγράφεται 

στην παρούσα και τα παρατήματά της) της σειράς ISO 9001:2015 και 14001:2015, των κατασκευαστών και 

δικά τους. Θα αξιολογηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού της σειράς ISO 18001, που να αφορούν την 

κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων.  

                                                           

12
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους 

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

   Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV,, το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ13 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος 114. 

Στην προκειμένη περίπτωση επειδή η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια 

επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα15 ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.16 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

                                                           

13
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
14

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
15

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
16

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά17: 

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

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.218 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

                                                           

17
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
18

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
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Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

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

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων19. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

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

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

  Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε 

περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 

2.2.5. ή προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική αν έχουν ζημιές τα τρία τελευταία έτη.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016, συγκεκριμένα: 

                                                           

19 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 



 

Σελίδα 19 

-  Κατάλογο πωλήσεων όμοιων τύπων με τα προσφερόμενα, μηχανήματα,  στην Ελλάδα με το 

έτος παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα κατά τα τρία τελευταία έτη (2015, 2016, & 2017) 

με αναγραφή στοιχείων περιγραφή, δαπάνη χωρίς ΦΠΑ, με το έτος παράδοσης, χρόνο 

παράδοσης και παραλήπτες.  

-Τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, 

από όπου θα προκύπτει η τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα με διαθεσιμότητα  

συνολικά τουλάχιστον τριών εξειδικευμένων τεχνιτών. 

- Έγγραφα νομιμοποίησης του συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 

οχημάτων τα οποία θα προσκομιστούν  με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση 

της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί 

συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση όλων ή κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα 

δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης τα Έγγραφα νομιμοποίησης του 

συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση 

ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες 

αυτές. 

- όσο  αφορά το προσφερόμενο προϊόν θα προσκομιστούν: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου από την αρμόδια 

Υπηρεσία  για ολοκληρωμένο όχημα  για την έκδοση των πινακίδων.  

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 

μετάφραση σε αυτή). 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015 και 

14001:2015 σε ισχύ του κατασκευαστή. Θα αξιολογηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού 

της σειράς ISO  18001, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2.7 της παρούσας. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

1. ΣΑΡΩΘΡΟ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Α/Α 

(j) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (κ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

  

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου  

  

1   Ωφέλιμο φορτίο /μικτο φορτίο  (kg) 0,02 

2 Κινητήρας γενικά - Ιπποδύναμη - Ιπποδύναμη ανά 

τόνο μικτού φορτίου 0,02 

3 Φήμη - αξιοπιστία κατασκευαστή - Αντιρρυπαντική 

τεχνολογία   
0,02 

4 Ροπή κινητήρα  (εύρος  που παραμένει σταθερή)  0,01 

5 Μέση κατανάλωση καυσίμου (lit/h)(ΕΝ 15429-2) - 

αυτονομία κίνησης 
0,01 

  

Σύστημα πέδησης - Αναρτήσεις - Σύστημα 

διεύθυνσης - Σύστημα μετάδοσης κίνησης - 

Θάλαμος οδήγησης  
  

6 Σύστημα πέδησης (απόδοση - εφαρμογή 

τεχνολογικών λύσεων)   

0,01 

7 Αναρτήσεις εμπρός - πίσω (Σύστημα)   0,01 

8 Αναρτήσεις εμπρός - πίσω (Σύστημα) (απόδοση - 

εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων)   
0,04 

9 Σύστημα μετάδοσης κίνησης - τροχοί  (απόδοση - 

εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων)   0,02 

10 Ανέσεις - αντοχή κατασκευή  καμπίνας οδήγησης 

σε χτυπήματα- σύστημα Can bus - άλλα στοιχεία -  

δυνατότητες ελέγχου & χειρισμού   0,03 

   Κάδος απορριμμάτων    

11 Υλικά κατασκευής - τεχνολογικές εφαρμογές – 

αξιοπιστία  κατασκευαστή      

0,07 

12 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεξαμενής 

απορριμμάτων   

0,01 

13 Ωφέλιμη χωρητικότητα δεξαμενής(ΕΝ 15429-1)   0,04 

  Σύστημα σάρωσης     

14 Διάταξη ψηκτρών - υλικά κατασκευής-υδραυλική 

μετατόπιση   (αριστερά-δεξιά) 

0,01 

15 Πλάτος σάρωσης   0,02 
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16 Λειτουργικότητα συστήματος σάρωσης   0,02 

17 Διάταξη καταιονισμού ύδατος  από  ανοξείδωτο 

χάλυβα ή άλλο αντιδιαβρωτικό κράμα   

0,02 

  Αναρροφητική διάταξη     

18 Αναρροφητικό στόμιο, αγωγός αναρρόφησης, 

φίλτρα, υδροστατικό σύστημα σταθερής 

απόστασης από το έδαφος με οποιοδήποτε 

φορτίο σε ανωφέρεια - κατωφέρεια   0,02 

19 Παροχή φτερωτής αναρρόφησης(m3/h)  0,01 

20 Δημιουργούμενη υποπίεση σε mm στήλης ύδατος   0,02 

21 Σύστημα εξωτερικού αναρροφητικού αγωγού 

(μήκος - διάμετρος)   

0,01 

  Πρόσθετα Συστήματα – Συστήματα Ασφαλείας - 

Ευελιξία     

22 Πρόσθετα προσφερόμενα συστήματα   0,01 

23 Συστήματα ασφαλείας  0,01 

24 Ευελιξία πλήρους οχήματος . Μεταξόνιο - Ευελιξία 

(ακτίνα στροφής,) (mm)   0,06 

  Χρόνος Παράδοσης – Εγγύηση- Τεχνική 

Υποστήριξη     

25 Χρόνος παράδοσης   0,10 

26 Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών - 

Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας - Εγγύηση / 

ποιότητα ς  βαφής(εργοστασιακά προσφερόμενα)   0,08 

27 Τεχνική υποστήριξη –Τεχνικό και επιστημονικό 

προσωπικό- εμπειρία - παραδόσεις τη τελευταία 3 

ετία - Επάρκεια  ανταλλακτικών, χρονικό διάστημα 

κάλυψης με ανταλλακτικά - Αμεσότητα επέμβασης 

- πρόσθετα στοιχεία Συχνότητα συντήρησης   0,20 

28 Πιστοποιήσεις κατασκευαστή - προμηθευτή  0,05 

29 Εκπαίδευση  0,05 

 Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων   1 

2.3.2α Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = Προσφερθείσα τιμή 
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Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

2.ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

Α/Α 

(j) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ      ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Ελκυστήρας τουλάχιστον 95HP standard με 

θάλαμο χειριστή (4Χ4) 

0,05 

2. Πετρελαιοκινητήρας  0,10 

3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης  0,05 

4. Δυναμοδότης 0,03 

5. Άξονες  0,06 

6. Σύστημα πεδήσεως 0,05 

7. Σύστημα διευθύνσεως 0,05 

8. Θάλαμος χειρισμού 0,10 

9. Ηλεκτρικό σύστημα  0,05 

10. Λοιπά παρελκόμενα  0,05 

11. Ελαστικά 0,05 

12. Αυτονομία 0,05 

13. Εγγύηση καλής λειτουργίας  0,05 

14. Παροχή ανταλλακτικών  για 10 έτη 0,10 

15. Αντιπρόσωπο στο νομό  0,05 

16. Εκπαίδευση προσωπικού για τον χειρισμό του 

ελκυστήρα 

0,05 

17. Άμεση παράδοση  0,06 

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων   1,00 

2.3.2β Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
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  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

3.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων 

Α/Α (j)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ      ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1.  Ειδικός για κοπή χόρτων και κλάδων και 

καθαρισμό των πρανών σε οδικά δίκτυα 

0,05 

2.   Δυνατότητα άλεσης κλαδιών  διαμέτρου 10 έως 

25 εκατοστά. 

0,10 

3.  Να διαθέτει  υδραυλική μετατόπιση. 0,05 

4.   Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται με κιβώτιο 

βαρέως τύπου. 

0,05 

5.   Να διαθέτει διπλούς θραύστες κλάδων. 0,05 

6.   Να διαθέτει διπλό πλαίσιο καταστροφέα 8 

χιλιοστών  περίπου 

0,05 

7.   Να διαθέτει  ρόδες με ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 

τριών θέσεων. 

0,05 

8.  Να διαθέτει κύλινδρος πίσω. 0,05 

9.   Να διαθέτει στροφείο άξονα 165 mm. 0,05 

10.   Να διαθέτει  υδραυλική ανύψωση. 0,05 

11.   Το πλάτος κοπής του καταστροφέα να  είναι 

(1,40m-1,60m). 

0,05 

12.  Με μπράτσο του οποίου το μήκος θα κυμαίνεται  

από τέσσερα  έως 5,00m.  

0,10 

13.  Εγγύηση καλής λειτουργίας  0,05 

14.  Παροχή ανταλλακτικών  για 10 έτη 0,10 

15.  Αντιπρόσωπο στο νομό  0,05 

16.  Εκπαίδευση προσωπικού για τον χειρισμό του 

καταστροφέα 

0,05 

17.  Άμεση παράδοση  0,05 

 Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων   1,00 

 

 

 



 

Σελίδα 24 

2.3.2γ  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και τα Παραρτήματα 

της,  για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές    

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16.  Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf .Επειδή οι τεχνικοί και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς, επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική – φύλλο συμμόρφωσης και οικονομική 

προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. Δύναται να χρησιμοποιήσουν το 

υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

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

διαδικασία περιλαμβάνουν20: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο συμβάσεων (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την  υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 

το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: Το 

αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».  Η εκτύπωση 

θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

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

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί  εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google 

Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, 

οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 

συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 

αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή 

pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα και τα Παραρτήματά της, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 

το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα και τα παραρτήματά της. 

Θα συμπληρωθούν και θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού: το φύλλο συμμόρφωσης και το 

ερωτηματολόγιο που δίνονται στο τεύχος της Τεχνικής Προδιαγραφής ήτοι στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη ήτοι, θα αναγράφεται: τιμή μονάδας άνευ ΦΠΑ 

ποσό ΦΠΑ και ποσό με ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως.  
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 Δύναται να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ, το οποίο διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας στη διαδρομή: 

www.kalamata.gr  - Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί. Στην ίδια διαδρομή επίσης, βρίσκονται σε επεξεργάσιμη 

μορφή το Φύλλο Συμμόρφωσης το Ερωτηματολόγιο και το ΕΕΕΣ.  

Α. Τιμές 

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

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ .της παρούσας διακήρυξης21) σε μορφή pdf. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (0,6%) και όποια άλλη κράτηση προκύψει  έως τη πληρωμή  του ή των 

αναδόχων. 

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

αυτόματα από το σύστημα.  

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα και τα Παραρτήματά της.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
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προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) οποία είναι εναλλακτική προσφορά,      

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.   

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 14η Σεπτεμβρίου  και ώρα.13.00 μ.μ..ήτοι.(4) τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
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α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου22. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 

για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή23 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες
24

. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

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

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με μεγαλύτερη Συνολική 

Τεχνική Προσφορά. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή και την ίδια βαθμολογία στη 

Συνολική Τεχνική Προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.   

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες
25

. Κατά της εν 

λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου26 - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

                                                           

22
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
23

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
24

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
25

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
26

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του27.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .28 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες29 από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 [3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής30 η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

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

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης31. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά32 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών33 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

                                                           

28
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 

29
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

30
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

31
 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

32
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
33

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

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

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

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

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής34. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ35. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

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

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

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά36. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης   και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης. 

                                                           

34
 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

35
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
36

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της  ως άνω 

εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Θα προσκομισθεί δήλωση του Οικονομικού Φορέα για τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της εγγύησης 

καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα για ένα έτος και ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). Θα αναφερθούν τα δωρεάν 

service στην περίοδο εγγύησης και το συνεργείο στο οποίο θα γίνονται. Επίσης θα προσκομισθεί δήλωση 

για τον προσφερόμενο χρόνο παρεχόμενης  εγγύησης  αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και 

υπερκατασκευής τουλάχιστον για  3 έτη.   

4.3 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.4 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/37 
 

  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

                                                           

37
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 



 

Σελίδα 34 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου ή των αναδόχων  θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: το 100% 

της συμβατικής αξίας, θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των οχημάτων.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350του Ν.4416/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (0,6.%). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας (4%)  επί του καθαρού ποσού και όποια άλλη νέα  κράτηση προκύψει  έως την 

πληρωμή του αναδόχου ή των αναδόχων.   

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα και τα παραρτήματά της.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 



 

Σελίδα 35 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201638  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα μηχανήματα στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας σε 120 εργάσιμες  ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης με όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα για την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

                                                           

38
 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 

υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους  με  μακροσκοπικό έλεγχο και  πρακτική δοκιμασία .  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

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

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

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

 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
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και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης 

λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 

σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί 

να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις  

Όπως ορίζεται στη με αρ.:9/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων .  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου – Τεχνική Έκθεση – 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της με Αρ. 9/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 

Οχημάτων 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

          

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» . 

  

 

Αριθμ. Μελέτης : 9/2018 

CPV:  34144431-8, 16100000-6 
 

                                                                                              

                                                                              Τεχνική Έκθεση 

  
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)», ειδικότερα: 

1. Προμήθεια αυτοκινούμενου, αναρροφητικού σαρώθρου τύπου COMPACT γεωμετρικής  
χωρητικότητας δεξαμενής τουλάχιστον 4,0m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστο 
3,8m³ . 

2. Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος τουλάχιστον 95HP standard, υποχρεωτικά και οι δύο 
άξονές του θα είναι κινητήριοι (4Χ4). 

3. Καταστροφέας υπερβαρέος τύπου τηλεσκοπικός με βραχίονα κατάλληλος για κοπή 
χόρτων και κλάδων στις άκρες των δρόμων ο οποίος να προσαρμόζεται σε τρακτέρ. 

    Η τιμολόγηση των άρθρων έγινε ύστερα από αναζήτηση στο  ελεύθερο εμπόριο. 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 291.400,00 €    
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..   
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές τιμές εμπορίου. 
Φορέας υλοποίησης της προμήθειας  είναι ο Δήμος Καλαμάτας. 
   Η παραπάνω προμήθεια  θα βαρύνει τους  Κ.Α. :35.7131.06,  62.7131.01,  64.7131.01 με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018 του 
Δήμου Καλαμάτας, με πίστωση 41.400,00€  και πηγή χρηματοδότησης  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και 
250.000,00€ από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. 
 Το έργο υλοποιείται μετά το υπ’ αριθμ.14298/04.04.2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Καλαμάτας 
στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και την απάντηση του υπουργείου εσωτερικών με το 
υπ΄αριθμ. 19712/15.05.2018 για ένταξη του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα. 
Ο κάθε προμηθευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των 
μηχανημάτων ή για κάθε ένα από τα μηχανήματα που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη.  
Υποχρέωση του προμηθευτή ή προμηθευτών είναι η τοποθέτηση ειδικής πινακίδας σε κάθε 
μηχάνημα έργου.  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και  βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 
προσφοράς – τιμής.           
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                              Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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Α

/

Α 

C.P.V. ΚΩΔ. 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ/Τ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 34144431-8 007551 Προμήθεια αυτοκινούμενου, 

αναρροφητικού σαρώθρου 

τύπου COMPACT ,γεωμετρικής  

χωρητικότητας δεξαμενής 

τουλάχιστον 4,0m³ και 

ωφέλιμης χωρητικότητας 

τουλάχιστο 3,8m³ σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

Τεμ. 1 160.000,00 160.000,00 

2 16100000-6 007552 Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος 

τουλάχιστον 95HP standard και 

υποχρεωτικά και οι δύο άξονές 

του θα είναι κινητήριοι (4Χ4) 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της παρούσης μελέτης. 

Τεμ. 1 50.000,00 50.000,00 

3 16100000-6 007553 Καταστροφέας υπερβαρέος 

τύπου τηλεσκοπικός με 

βραχίονα κατάλληλος για κοπή 

χόρτων και κλάδων στις άκρες 

των δρόμων ο οποίος να 

προσαρμόζεται σε τρακτέρ 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της παρούσης μελέτης. 

Τεμ. 1 25.000,00 25.000,00 

      Σύνολο: 235.000,00 

      Φ.π.α.   56.400,00 

       291.400,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  της με Αρ. 

9/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» . 

  

 

Αριθμ. Μελέτης : 9/2018 

CPV:  34144431-8, 16100000-6 
 

  

                                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΣΑΡΩΘΡΟΥ 
Εισαγωγή – σκοπός 

Στις παρούσες προδιαγραφές περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την 

προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου 

Καλαμάτας. 

Γενικά  

Το σάρωθρο θα είναι  αυτοκινούμενο, αναρροφητικό τύπου COMPACT  γεωμετρικής 
χωρητικότητας δεξαμενής   τουλάχιστον 4,0m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστο 3,8m³ 

Το σάρωθρο θα είναι απόλυτα καινούργιας  κατασκευής. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή 
φορτίων, κλπ θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της  άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις μικρές διαστάσεις και την ευελιξία γενικότερα του 
οχήματος.  
Θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής  σαρώθρων, κατασκευασμένο με 
σύγχρονη τεχνολογία με την χρήση δοκιμασμένων και ευφήμως γνωστών υλικών, μηχανισμών και 
κινητήρων με ικανότητα ισχυρής σάρωσης και αναρρόφησης, κατάλληλο για τις πιο δύσκολες 
απαιτήσεις σαρωτικού έργου, ακόμα και σε σημεία της πόλης με βεβαρυμμένη ποσότητα 
απορριμμάτων και μεγάλης κυκλοφορίας τροχοφόρων και παράλληλη προστασία του 
περιβάλλοντος.   

Σαν πλήρες όχημα θα αποτελείται από το βασικό μοντέλο και την σαρωτική διάταξη τα οποία όλα 
μαζί θα αποτελούν ένα ενιαίο κατασκευαστικό σύνολο (compact). Θα διαθέτει κάδο απορριμμάτων 
γεωμετρικής χωρητικότητας τουλάχιστο 4,0m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστο 3,8m³. Επί 
ποινή αποκλεισμού, η έγκριση τύπου του σαρώθρου είναι απολύτως υποχρεωτική, με την 
παράδοση του οχήματος (να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση με την προσφορά). 
Η κατασκευάστρια εταιρία θα διαθέτει για το υπό προμήθεια όχημα, με ποινή αποκλεισμού, σήμα  
CE  για εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς.  
Ο Οικονομικός φορέας   θα πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με εξειδικευμένο συνεργείο 
τεχνικής υποστήριξης στην ΕΛΛΑΔΑ το όποιο θα  λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει κατάλληλη 
εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη 
«περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 Πλαίσιο  

Θα αποτελείται από πλαίσιο στιβαρής κατασκευής με ειδικά ενισχυμένες συγκολλήσεις στα σημεία 
φόρτισης για την αντιμετώπιση σκληρών συνθηκών εργασίας.  

Το πλαίσιο του μηχανήματος, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση (ακόμα και για 
φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο 
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ελάττωμα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το μηχάνημα, να 
προβεί σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου (ή αν αυτό είναι αδύνατον, να 
αντικαταστήσει το πλαίσιο, ή μέρος αυτού με περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής) και κατόπιν 
επιθεώρησής του από το Υπουργείο Μεταφορών, να το παραδώσει μέσα σε δύο εβδομάδες το 
αργότερο στον Φορέα.  
Το επιθυμητό συνολικό πλάτος του οχήματος (χωρίς καθρέφτες και βούρτσες) να είναι 1,90m και 
επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο  από 2,0 m.  και το μήκος του μέχρι 
6,0m μέτρα. (χωρίς τον πρόσθετο βραχίονα). 
Οι άξονες είναι επιθυμητό να αναρτώνται στο όχηµα µε κατάλληλο, δοκιμασμένο και ανθεκτικό σε 
φορτία-καταπονήσεις τρόπο που να εγγυάται πρωτίστως την ασφάλεια και ευστάθεια αλλά και την 
άνεση του οχήματος (για την αποτελεσματική απορρόφηση των ανωµαλιών της οδού).  
Το όχηµα θα φέρει τους απαραίτητους σε κάθε άξονα, ανάλογα µε το µέγιστο επιτρεπόμενο 
φορτίο,  τροχούς. Επίσης µε το όχηµα θα παραδοθεί και ένας πλήρης εφεδρικός τροχός 
(ρεζέρβα). Τα σώτρα (ζάντες) θα είναι κατάλληλα της χρήσης του οχήµατος, κατασκευασμένα 
στιβαρά από ανθεκτικό µέταλλο (π.χ. χάλυβα μεγάλης αντοχής) ή κράµα µετάλλων.  

Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι ηµικτρακτερωτά ανάλογα του µέγιστου φορτίου, της µέγιστης 
ταχύτητας και των διαστάσεων του οχήματος αλλά και της προοριζόμενης χρήσης του και tubeless 
(χωρίς σαμπρέλα). Ελαστικά από αναγόµωση δεν γίνονται αποδεκτά.  

Το ωφέλιμο φορτίο του σαρώθρου   (αφαιρουμένων του επίσημου απόβαρου, οδηγού 75 Kg, 
καυσίμων και νερού) είναι επιθυμητό να είναι περίπου 5.000 kg  το δε  μεικτό βάρος  του θα είναι 
κατ’ ελάχιστον 10.000  kg. 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, DIESEL EURO6, turbo,  
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων 
της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 
των μηχανημάτων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέχρι την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων (έκδοση 
αδείας κ.λπ.), υπάρξει απαίτηση τροποποίησης των ορίων εκπομπών αερίων ρύπων, τότε ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον κινητήρα σύμφωνα με την νέα οδηγία, χωρίς καμία 
επιπλέον επιβάρυνση.  
Η  ισχύς του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp και η ροπή να διατηρείται σταθερή (πάνω από 
500 Nm) στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.  Απαραίτητη είναι η προσκόμιση 
διαγραμμάτων ροπής/στροφών και ισχύος/στροφών του κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι 
χαμηλής έντασης θορύβου και γενικά φιλικός προς το περιβάλλον, ώστε να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.  
Θα είναι χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου χαρακτηριστικό που θα αξιολογηθεί ευνοϊκότερα, 
γι΄ αυτό θα πρέπει να προσκομιστεί σχετικό διάγραμμα δοκιμών. Ο κινητήρας πρέπει να 
εξαερίζεται, να είναι προστατευμένος από το εξωτερικό περιβάλλον (βροχή, εισαγωγή 
μικροαντικειμένων, δολιοφθορά κ.τ.λ.) και όλα τα κύρια τμήματά του να είναι εύκολα προσβάσιμα 
για επισκευή και συντήρηση, γεγονός που θα εκτιμηθεί .  

Η δεξαμενή καυσίμου θα είναι ελάχιστης  χωρητικότητας   100 λίτρων. 

 

Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό υποβοηθούμενο, διπλού κυκλώματος και θα επενεργεί σε 
όλους τους τροχούς. Θα διαθέτει τουλάχιστον στους εμπρόσθιους τροχούς δισκόφρενα, επιθυμητή 
η ύπαρξη δισκοφρένων και  στους οπίσθιους τροχούς. Σε περίπτωση βλάβης θα διαθέτει σύστημα 
ασφαλείας που θα εξασφαλίζει την ακινητοποίηση του μηχανήματος.  
Το σάρωθρο θα διαθέτει χειρόφρενο ικανό να ακινητοποιήσει το μηχάνημα με πλήρες φορτίο σε 
οδόστρωμα κλίσης τουλάχιστον 10%.  
Οι πρόσθετες διατάξεις ασφάλειας κατά την πέδηση θα αξιολογηθούν ανάλογα. 
 

 Ανάρτηση - Σύστημα μετάδοσης  κίνησης – Υδραυλικό σύστημα – Σύστημα διεύθυνσης 

Η ανάρτηση του σαρώθρου θα είναι  ισχυρή και ικανή να αντέχει τα φορτία που προδιαγράφονται 
από το κατασκευαστή. Επίσης θα είναι άνετη για το χειριστή και θα προσφέρει ασφάλεια, ειδικά 
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κατά τη κίνηση σε ανισόπεδες επιφάνειες και κυρίως στις ανωφέρειες - κατωφέρειες του Δήμου. Να 
δοθούν   τα ιδιαίτερα στοιχειά της ανάρτησης που θα διαθέτει  όπως   ανύψωσης από την καμπίνα 
, διατήρηση αυτόματα  του σταθερού ύψους από το έδαφος με οποιοδήποτε  φορτίο.  
Θα διαθέτει   ρυθμιζόμενο τιμόνι στην δεξιά πλευρά με υδροστατική υποβοήθηση (μπορεί να 
διαθέτει και δεύτερο  τιμόνι  στην αριστερή πλευρά). 
 Το σάρωθρο θα κινείται με ταχύτητα πορείας τουλάχιστον 40km/h, ώστε να μετακινείται γρήγορα 
από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο και από/προς το αμαξοστάσιο και η ανώτερη  ταχύτητα 
εργασίας του σαρώθρου να δοθεί από τον προμηθευτή.  
Ο κινητήρας DIESEL θα δίδει κίνηση σε µία ή περισσότερες υδραυλικές αντλίες οι οποίες µε τη 
σειρά τους θα κινούν αντίστοιχα υδραυλικά µοτέρ ή έµβολα τα οποία θα εκτελούν όλες τις 
λειτουργίες του οχήµατος, των βουρτσών, της αναρρόφησης και των λοιπών µερών του 
σαρώθρου. Η ύπαρξη περισσότερων της µιας υδραυλικών αντλιών, έτσι ώστε να 
αλληλοεπηρεάζονται οι λιγότερες δυνατές λειτουργίες του σαρώθρου, θα αξιολογηθεί ευνοϊκότερα.  
Θα υπάρχει δοχείο υδραυλικού υγρού, που θα υπηρετεί όλα τα κλειστού τύπου υδραυλικά 
κυκλώµατα. Το υδραυλικό υγρό πρέπει να ψύχεται δυναµικά σε ψυγείο λαδιού κατά το δυνατόν µε 
τρόπο ή σε θέση τέτοια που να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή ψύξη του, προστατευόµενο όµως 
από χτυπήµατα, κρούσεις κλπ., και να φιλτράρεται µε ειδικά, αρίστης ποιότητας, φίλτρα.  

Το σάρωθρο θα μπορεί να κινείται ευχερώς και με μεγάλη ευελιξία κινήσεων στους στενούς 
δρόμους της πόλης σε πεζόδρομους καθώς και σε πλατείες, γι’ αυτό θα διαθέτει υδραυλικό 
σύστημα διεύθυνσης και κατάλληλο εργονομικό τιμόνι (να δοθεί περιγραφή του συστήματος). 
Επίσης η ύπαρξη τετραδιεύθυνσης θα αξιολογηθεί  ανάλογα τον κύκλο στροφής.  
Απαραίτητα, να προσκομιστούν σχέδια με τις διαμέτρους στροφής του προσφερόμενου σαρώθρου 
(με τις δύο βούρτσες και με τις τρεις βούρτσες) από ρείθρο  σε ρείθρο.   Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η 
μέγιστη ευελιξία κατά τους χειρισμούς, ιδιαίτερα σε καμπύλα τμήματα ρείθρων και μικρότερη  
ακτίνα στροφής του σαρώθρου από ρείθρο σε ρείθρο.  
Τα εξαρτήματα όλων των συστημάτων θα είναι ισχυρής κατασκευής και απόδοσης, εύφημων 
κατασκευαστών, με μεγάλη διάρκεια ζωής.  
 

Καμπίνα χειριστού 

Ο θάλαμος οδήγησης του μηχανήματος θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό μέταλλο    για 
μεγάλη  αντοχή σε χτυπήματα, εργονομικά σχεδιασμένος, ώστε να προσφέρει στον χειριστή μία 
ασφαλή και άνετη οδήγηση. 
 Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι μεγάλων διαστάσεων ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή 
ορατότητα.  
Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο θέσεις, μία οδηγού με ανάρτηση ρυθμιζόμενη και μια συνοδηγού, 
τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση, αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά 
ταπέτα και γενικά κάθε εξάρτημα ενός συγχρόνου θαλάμου οδήγησης. Επίσης θα φέρει 
υποχρεωτικά σύστημα   εξαερισμού, θέρμανσης, καθώς και εργοστασιακής κατασκευής  
κλιματισμό της καμπίνας. Επιπλέον να υπάρχει ραδιόφωνο, ηχεία και γενικά κάθε εξάρτηµα 
θαλάµου οδηγήσεως ενός σύγχρονου οχήματος. 
Ο θάλαμος θα είναι κατάλληλα   σχεδιασμένος ώστε να αποκλείει την είσοδο σκόνης, ύδατος αλλά 
και κατάλληλα  ηχομονωμένος ώστε να προσφέρει ανεκτές συνθήκες στον χειριστή (απαραίτητο 
είναι στην Τεχνική προσφορά να αναγράφεται η στάθμη θορύβου στο εσωτερικό του θαλάμου υπό 
πλήρη ισχύ της αναρροφητικής διάταξης). 

 Η καμπίνα θα προσφέρει άνεση, εργονομία, ορατότητα, ασφάλεια στο χειριστή, ενώ θα διαθέτει 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λειτουργιών και βλαβών του σαρώθρου με ενδείξεις κωδικών στην 
καμπίνα, ώστε, τόσο ο χειριστής, όσο και οι τεχνικοί να ενημερώνονται πλήρως, για τις λειτουργίες 
και παραμέτρους, ενώ θα έχει εργονομικά τοποθετημένα, εντός του θαλάμου, το σύνολο των 
αναγκαίων οργάνων, που θα δίνουν στον χειριστή  τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο χειρισμών, τόσο 
της κίνησης του μηχανήματος, όσο και του συστήματος σάρωσης 

Χρήσιμη  θεωρείται η ύπαρξη ειδικού διαφανούς αλλά ανθεκτικού τµήµατος δαπέδου για την 
επιτήρηση από τη θέση οδήγησης   του στομίου αναρρόφησης   

 
 Ηλεκτρική εγκατάσταση και σήμανση  
Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού πορείας και εργασίας, αποκλειστικά 
τύπου LED  (εκτός από τα βασικά φώτα κατεύθυνσης (φλας)    ο οποίος θα είναι κατάλληλος και 
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για νυκτερινή εργασία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με ικανό αριθμό περιστρεφόμενων φάρων 
(τουλάχιστον 2) τοποθετημένων σε κατάλληλα σημεία, τριγώνου βραδυπορίας στο πίσω τμήμα 
του, βομβητή οπισθοπορείας και οποιασδήποτε άλλης σήμανσης εξοπλισμού επιβάλλεται από την 
νομοθεσία για την κίνηση ή εκτέλεση σαρωτικού έργου στην Ελληνική επικράτεια.  
  

Κάδος απορριμμάτων 

Ο Κάδος απορριμμάτων θα είναι στιβαρής κατασκευής και είναι επιθυμητό να αποτελείται από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ενισχυμένης κατασκευής όπου απαιτείται με κατάλληλες νευρώσεις, με 
συγκολλημένα τοιχώματα, ενιαίος, πάχους τουλάχιστον 2,5mm, γεωμετρικής χωρητικότητας 
τουλάχιστον 4m³ και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 3,8m³  (να προσκομιστεί δήλωση του 
κατασκευαστή και σχετικό σχέδιο). Η δεξαμενή  θα είναι απολύτως στεγανή και σε κατάλληλο 
ύψος, θα διαθέτει τουλάχιστον  μία  ανοιγόμενη θυρίδα ελέγχου του κάδου και για την απόρριψη 
ογκωδών απορριμμάτων. Επίσης είναι επιθυμητό να υπάρχει σύστημα αποβολής των ακαθάρτων 
υγρών από τον πυθμένα του κάδου. Οι λειτουργίες του σαρώθρου θα γίνονται από κεντρικό 
πίνακα ελέγχου, που θα βρίσκεται στο θάλαμο του χειριστή. 

Η εκκένωση των σαρωμάτων, θα γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στο πίσω μέρος (για 
καλύτερη ευστάθεια σε περίπτωση εκκένωσης σε οδόστρωμα με κλίση ), από ύψος τουλάχιστον 
800mm από την επιφάνεια του εδάφους, με κλίση του κάδου κατά το δυνατό μεγαλύτερη και όχι 
μικρότερη από 50° και θα ελέγχεται πλήρως από τον χειριστή. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να 
υπάρχει και χειροκίνητο υδραυλικό σύστημα  ανατροπής.  

Συστήματα σάρωσης 

Η λειτουργία σάρωσης θα γίνεται επί ποινή αποκλεισμού με αναρροφητικό σύστημα. Στον 
διαγωνισμό δεν θα γίνουν αποδεκτά σάρωθρα με αναβατόριο ή άλλη διάταξη μηχανικής μικτής 
σάρωσης .  
Το σύστημα σάρωσης θα αποτελείται από τα εξής :  

  ψήκτρες (βούρτσες)  

  διάταξη κατάπτωσης σκόνης  

  αναρροφητική διάταξη  
 

Το σάρωθρο θα φέρει δύο εμπρόσθιες πλευρικές βούρτσες, διαμέτρου τουλάχιστον 900mm,  
καθώς επιπροσθέτως και μια τρίτη μετωπική εμπρόσθια βούρτσα διαμέτρου τουλάχιστον 750mm. 
Θα διαθέτει σύστημα υδραυλικής ανύψωσης των βουρτσών, από τη καμπίνα χειρισμού. Αντίστοιχα 
το σύστημα της τρίτης μετωπικής βούρτσας θα διαθέτει κίνηση μέσω βραχίονα ,τοποθετημένο σε 
κατάλληλο πλαίσιο  το οποίο θα καταλαμβάνει όλο το εμπρόσθιο πλάτος του σαρώθρου  και θα 
πραγματοποιεί τις κινήσεις δεξιά – αριστερά και ενδιάμεσα του σαρώθρου, αυξάνοντας με αυτόν 
τον τρόπο το συνολικό πλάτος σάρωσης.  
Το συνολικό πλάτος σάρωσης με την χρήση των δύο πλευρικών βουρτσών θα είναι τουλάχιστον 
2300mm, ενώ με την προσθήκη της τρίτης βούρτσας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
και οπωσδήποτε όχι μικρότερο από 3200mm (θα  υπολογιστούν με τις ελάχιστα απαιτητές 
διαστάσεις των βουρτσών).   Να κατατεθεί στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς σχέδιο του 
κατασκευαστικού οίκου που να αποδεικνύει το πλάτος σάρωσης (πχ. prospectus). 

Η  περιγραφή των  συστημάτων που  θα δίνουν την δυνατότητα μετατόπισης των πλευρικών  
βουρτσών εγκάρσια  κατά 500 mm για μεγίστη ευελιξία σάρωσης,  τα οποία θα  ελέγχονται από 
την καμπίνα  οδήγησης,  είναι επιθυμητή   και θα βαθμολογηθεί   ανάλογα.    
 
 
Οι τρεις ψήκτρες του προσφερόμενου οχήματος θα είναι κατασκευασμένες με ίνες από 
ατσαλόσυρμα, που θα κάνουν την σάρωση αποτελεσματικότερη και τον χρόνο ζωής τους 
μεγαλύτερο, ενώ θα περιστρέφονται αδιαβάθμητα από 0 -120rpm τουλάχιστον. Για λόγους 
ασφαλείας οι πλευρικές ψήκτρες και το στόμιο αναρρόφησης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ανυψώνονται αυτόματα κατά την οπισθοπορεία. Οι βούρτσες θα μπορούν να ρυθμιστούν ως προς 
την κλίση τους, μηχανικά ή υδραυλικά. Θα υπάρχει  κατάλληλη   διάταξη για την αυτόματη 
ευθυγράμμιση του σαρώθρου ώστε να μην χρειάζεται συνεχής ρύθμιση της πίεσης των βουρτσών 
και του στομίου αναρρόφησης στο έδαφος, για την αποφυγή πρόωρης φθοράς τους και 
αποτελεσματικότερης σάρωσης. 
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Η αναρροφητική διάταξη (αναρροφητικό στόμιο, αγωγός αναρρόφησης, φίλτρα κ.λπ.) θα πρέπει να 
έχει τέτοια σχεδίαση και να είναι κατασκευασμένη με ανθεκτικό υλικό ώστε να μη διαβρώνεται, να 
αντέχει στις καταπονήσεις από τις προσκρούσεις των σαρωμάτων, να εξασφαλίζει την μέγιστη 
αναρροφητική ισχύ με την ελάχιστη δυνατή απαιτούμενη ισχύ κινητήρα και να είναι εύκολα 
προσβάσιμη για επισκευή, συντήρηση ή καθαρισμό αυτής. Για την αποτελεσματικότερη σάρωση 
μεγάλων αντικειμένων η διατομή του στομίου αναρρόφησης να είναι τουλάχιστον 600mm και η 
διάμετρος του αγωγού 160mm. Επίσης η παροχή της φτερωτής αναρρόφησης  να μην είναι 
μικρότερη από 12.000m³/h με δημιουργούμενη υπό πίεση τουλάχιστον 1100mmH2O .  
Απαραίτητα όλοι οι χειρισμοί του συστήματος σάρωσης   να γίνονται με ακρίβεια και απόλυτο 
έλεγχο από τον θάλαμο οδήγησης.  
Για την καταστολή της σκόνης κατά το έργο της σάρωσης, το σάρωθρο θα διαθέτει κατάλληλο 
σύστημα ψεκασμού ύδατος. Το σύστημα καταιονισμού του ύδατος θα αποτελείται: από 
δεξαμενή(ές) ύδατος κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο αντιδιαβρωτικό κράμα  
χωρητικότητας τουλάχιστον 500lt.,  τοποθετημένη σε κατάλληλο σημείο,  από κατάλληλη αντλία 
πίεσης, από τις απαραίτητες σωληνώσεις και τα ειδικά ακροφύσια ύδατος τα οποία θα είναι 
κατάλληλα κατανεμημένα σε καίρια σημεία του σαρωτικού συστήματος (βούρτσες και κεντρικό 
στόμιο αναρρόφησης). Η επάρκεια νερού  και  οι διατάξεις οικονομίας του κατά την χρήση  θα 
αξιολογηθούν ανάλογα.    Το σύστημα τροφοδοσίας νερού θα είναι εφοδιασμένο με φίλτρο 
καθαρισμού μεγάλης αντοχής.   

 
Πρόσθετος εξοπλισμός  
 

1. Το σάρωθρο θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, εύκαμπτο εξωτερικό σωλήνα 
αναρρόφησης όπου θα προσφέρει την δυνατότητα αναρρόφησης-αποκομιδής 
απορριμμάτων από απόσταση (κάτω από οχήματα, φρεάτια, παρτέρια κ.τ.λ.), θα είναι 
κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό και θα έχει  δυνατότητα εύκολης ανάπτυξης και 
επαναφοράς του στην αρχική του θέση. Ο αγωγός αν βρίσκεται στην οροφή του 
μηχανήματος  θα έχει  τουλάχιστον 4m μήκος και 150mm   διάμετρο, ενώ αν βρίσκεται στο 
πλάι του μηχανήματος τουλάχιστον 3,5m μήκος και 150mm   διάμετρο. 

2. Το  σάρωθρο θα φέρει, επί ποινή αποκλεισµού, σύστημα υψηλής πίεσης νερού με 
διάταξη πιστολιού για πλύση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, οχημάτων κ.τ.λ. Η 
τροφοδοσία της διάταξης πιστολιού υψηλής πίεσης θα γίνεται μέσω αντλίας κατάλληλου 
μανομετρικού (τουλάχιστον 100 bar) και ικανής παροχής, ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις 
του προαναφερόμενου έργου, ενώ θα συνοδεύεται από σωλήνα υψηλής πίεσης περίπου 
10 μέτρων.   

3. Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασµένο, επί ποινή αποκλεισµού, µε κλειστό κύκλωµα 
τηλεόρασης (camera στο οπίσθιο τµήµα του σαρώθρου και monitor στο θάλαµο οδήγησης) 
µε ευρυγώνια λήψη, το οποίο θα επιτρέπει στον χειριστή να έχει καθαρή εικόνα (κατά την 
διάρκεια της ηµέρας αλλά και της νύχτας) της επικίνδυνης περιοχής στην πίσω πλευρά του 
µηχανήµατος, αλλά και ευρύτερα αυτής.  
 
Παρελκόμενα  

Το όχημα επί ποινή αποκλεισμού θα είναι εφοδιασμένο με τα κατωτέρω παρελκόμενα και 

έντυπα: 

 Πλήρη εφεδρικό τροχό  

 Σειρά συνήθων εργαλείων.  

 Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης των 
αυτοκινήτων.  

 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.  

 Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.  

  Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του μηχανήματος 
στα Ελληνικά.   

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης, κατά την παράδοση του οχήματος, της Έγκρισης 
Τύπου από την αρμόδια Υπηρεσία  για ολοκληρωμένο όχημα  για την έκδοση των πινακίδων. 
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 Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του 
αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας 
οχημάτων). 

 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) : 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE   για όλη την κατασκευή   (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 
μετάφραση σε αυτή).   
Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθεί ως αποδεικτικό 
μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015 και 14001:2015 
σε ισχύ του κατασκευαστή και του προμηθευτή (οικονομικού φορέα). Θα αξιολογηθεί η 
προσκόμιση πιστοποιητικού της σειράς ISO  18001 του κατασκευαστή του οχήματος και που 
να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να 
έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 
μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 
Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ) και να κατατεθούν ως 
αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Έγγραφα νομιμοποίησης του  συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλα  για τις  
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
οχημάτων (συντήρηση –επισκευή οχήματος) τα οποία θα προσκομιστούν  με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν 
διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση όλων ή  κάποιων 
εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης τα 
Έγγραφα νομιμοποίησης  του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 
ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για 
λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.    
 Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθούν 
ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

  Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 
σειράς ISO 9001:2015 και  1400:2015 σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και 
μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)   
Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθεί ως 
αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την απασχόληση στην επιχείρηση  και  τους  τίτλους 
σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει  
ο οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, από όπου θα 
προκύπτει η τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα με διαθεσιμότητα  συνολικά τουλάχιστον 
τριών εξειδικευμένων τεχνιτών, με ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 
μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ    
Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθούν 
ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι είτε να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης  
κατασκευής εντός του Δήμου Καλαμάτας, είτε να μεταφέρουν τα μέλη της Επιτροπής σε άλλη 
περιοχή για επίδειξη και αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος.  Στην περίπτωση που το προς 
επίδειξη  δείγμα δεν διαθέτει κάποιο προαιρετικό εξοπλισμό ή δεν καλύπτει κάποιο ζητούμενο 
τεχνικό χαρακτηριστικό και επίδοση, ο προσφέρων θα πρέπει ρητά να το δηλώσει προκειμένου να 
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αξιολογηθεί η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές. 

  Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ) . 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές του αγοραστή 
για το χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 
εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 Παράδοση Οχήματος 

 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Υπηρεσίας με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την 
έκδοση των πινακίδων.  

Ο χρόνος  παράδοσης  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι   (120)  εργάσιμες  
ημέρες . 
 
Τεχνική Υποστήριξη    

Ο Οικονομικός φορέας   με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 Δήλωση για τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της  εγγύησης καλής λειτουργίας    για το 
πλήρες όχημα  για ένα έτος τουλάχιστον και ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας (η 
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 
και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . Θα 
αναφερθούν τα δωρεάν service  στην περίοδο εγγύησης και το συνεργείο στο οποίο θα 
γίνονται .  

 Δήλωση για τον προσφερόμενο χρόνο παρεχόμενης  εγγύησης  αντισκωριακής προστασίας 
πλαισίου  και υπερκατασκευής (τουλάχιστον για  3 έτη).     

 Δήλωση για το χρόνο παροχής  ανταλλακτικών   και για το  διάστημα παράδοσης των 
ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  (τουλάχιστον 10 έτη). 

 Δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης/service. Η ανταπόκριση του 
συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων 
ημερών από την έγγραφη  ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ 
εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.   

  Δήλωση του οίκου κατασκευής   ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα 
καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον 
Δήμο καθώς και δήλωση του για την προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) 
χρόνια και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη ζήτησή τους (πρωτότυπο έγγραφο με 
σφραγίδα του οίκου). 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει κατά περίπτωση και τα παρακάτω στοιχεία :  
1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του οχήματος που θα αφορά όλα τα τεχνικά στοιχεία στην 
Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus ) και πλήρως αναλυτικά τεχνικά 
σχέδια (τα εμπορικά - τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια, μπορούν να είναι στη Αγγλική μόνο γλώσσα, 
χωρίς επίσημη μετάφραση). Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επεξήγηση και τεκμηρίωση των 
χαρακτηριστικών του σαρώθρου που υπερκαλύπτου τις προδιαγραφές του οχήματος και 
αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων βαθμολόγησης. 
2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής.  
3. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών και του προγράμματος συντήρησης   για δύο έτη.  
4.  Δήλωση του Οικονομικού φορέα  για το χρόνο παράδοσης  του σαρώθρου    
5. Κατάλογο πωλήσεων όμοιων τύπων με το προσφερόμενο, σάρωθρο στην Ελλάδα με το έτος 
παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα κατά τα τρία τελευταία  έτη, δηλαδή (2015, 2016 & 
2017).  
6. Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα, επίσημα δημοσιευμένων ισολογισμών, όπου 
δεν θα παρουσιάζονται ζημίες για τα τρία προηγούμενα έτη, από τη διενέργεια του διαγωνισμού , 
σε περίπτωση που υπάρχουν ζημιές θα καταθέσει βεβαίωση τραπέζης για την χρηματοπιστωτική 
επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα.  
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7. Δήλωση του Οικονομικού φορέα  για την υποχρέωση εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού 
του Δήμου στον χειρισμό και την συντήρηση του μηχανήματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
Τεχνική του προσφορά  καθώς και παροχή βεβαίωσης εκπαίδευσης του χειριστή που θα ορίσει η 
Υπηρεσία.   
8 .Για την καλλίτερη αξιολόγηση των προσφερόμενων  σαρώθρων θα  πρέπει να συμπληρωθεί µε  
μεγάλη σχολαστικότητα. το  ερωτηματολόγιο που ακολουθεί  να κατατεθεί µαζί µε την προσφορά .   

 

 
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 

 

Η προμήθεια θα γίνει με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης 
προσφορών και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων 

(Στοιχείων) των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της 

Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί και 

με τις απαιτήσεις που θέτουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν 

συνυποβληθεί με την τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, και που μπορούν να 

οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή. 

  

                                             ΠΙΝΑΚΑΣ (1)  ΣΑΡΩΘΡΟΥ 

Α/Α 

(j)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Κ  

(100-120  
ΒΑΘΜΟΥΣ)  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(ΣΒ * ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)  

  

Τεχνικά και λειτουργικά 
στοιχεία πλαισίου 

σαρώθρου       

1   Ωφέλιμο φορτίο /μεικτό 
φορτίο  (kg) 

0,02 
    

2 Κινητήρας γενικά - 
Ιπποδύναμη - Ιπποδύναμη 
ανά τόνο μικτού φορτίου 

0,02 

    

3 Φήμη - αξιοπιστία 
κατασκευαστή - 
Αντιρρυπαντική τεχνολογία   

0,02 

    

4 Ροπή κινητήρα  (εύρος  που 
παραμένει σταθερή)  

0,01 
    

5 Μέση κατανάλωση καυσίμου 
(lit/h)(ΕΝ 15429-2) - 
αυτονομία κίνησης 

0,01 

    

  

Σύστημα πέδησης - 
Αναρτήσεις - Σύστημα 
διεύθυνσης - Σύστημα 
μετάδοσης κίνησης - 
Θάλαμος οδήγησης        
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6 Σύστημα πέδησης (απόδοση 
- εφαρμογή τεχνολογικών 
λύσεων)   

0,01 

    

7 Αναρτήσεις εμπρός - πίσω 
(Σύστημα)   

0,01 
    

8 Αναρτήσεις εμπρός - πίσω 
(Σύστημα) (απόδοση - 
εφαρμογή τεχνολογικών 
λύσεων)  

0,01 

   

9 Σύστημα μετάδοσης κίνησης - 
τροχοί  (απόδοση - εφαρμογή 
τεχνολογικών λύσεων) 
Ικανότητα ανάβασης με 
πλήρες φορτίο σε οδούς με 
κλίση άνω του 20%  

0,03 

    

10 Ανέσεις - αντοχή κατασκευή  
καμπίνας οδήγησης σε 
χτυπήματα- σύστημα Can bus 
- άλλα στοιχεία -  δυνατότητες 
ελέγχου & χειρισμού   

0,03 

    

   Κάδος απορριμμάτων        

11 Υλικά κατασκευής - 
τεχνολογικές εφαρμογές – 
αξιοπιστία  κατασκευαστή      

0,07     

12 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
δεξαμενής απορριμμάτων   

0,01     

13 Ωφέλιμη χωρητικότητα 
δεξαμενής (ΕΝ 15429-1)   

0,04     

  Σύστημα σάρωσης         

14 Διάταξη ψηκτρών - υλικά 
κατασκευής   

0,01     

15 Πλάτος σάρωσης   0,02     

16 Λειτουργικότητα συστήματος 
σάρωσης   

0,02     

17 Διάταξη καταιονισμού ύδατος  0,02     

  Αναρροφητική διάταξη         

18 Αναρροφητικό στόμιο, 
αγωγός αναρρόφησης, 
φίλτρα, υδροστατικό σύστημα 
σταθερής απόστασης από το 
έδαφος με οποιοδήποτε 
φορτίο σε ανωφέρεια - 
κατωφέρεια   

0,02     

19 Παροχή φτερωτής 
αναρρόφησης(m3/h)  

0,01     

20 Δημιουργούμενη υποπίεση σε 
mm στήλης ύδατος   

0,02     

21 Σύστημα εξωτερικού 
αναρροφητικού αγωγού 
(μήκος - διάμετρος)   

0,01     
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  Πρόσθετα Συστήματα – 
Συστήματα Ασφαλείας - 

Ευελιξία     

    

22 Πρόσθετα προσφερόμενα 
συστήματα   

0,01     

23 Συστήματα ασφαλείας  0,01     

24 Ευελιξία πλήρους οχήματος. 
Μεταξόνιο - Ευελιξία (ακτίνα 
στροφής,) (mm)   

0,06     

  Χρόνος Παράδοσης – 
Εγγύηση- Τεχνική 

Υποστήριξη     

    

25 Χρόνος παράδοσης   0,10     

26 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
μηχανικών μερών - Εγγύηση 
αντισκωριακής προστασίας - 
Εγγύηση / ποιότητα ς  
βαφής(εργοστασιακά 
προσφερόμενα)   

0,08     

27 Τεχνική υποστήριξη –Τεχνικό 
και επιστημονικό προσωπικό- 
εμπειρία - παραδόσεις τη 
τελευταία 5ετία - Επάρκεια  
ανταλλακτικών, χρονικό 
διάστημα κάλυψης με 
ανταλλακτικά - Αμεσότητα 
επέμβασης - πρόσθετα 
στοιχεία Συχνότητα 
συντήρησης   

0,20     

28 Πιστοποιήσεις κατασκευαστή 
- προμηθευτή  

0,05     

29 Εκπαίδευση  0,05     

 
Άθροισμα βαθμολογίας 
κριτηρίων   

1,00   
  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =     

  

 Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, 

σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά.   

 Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
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 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η  

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο  

Η βαθμολογία Κi κάθε κριτηρίου προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 
προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 
πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 
οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του 
Ν.4412/2016)  
  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  
 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:   

        Uj = σ1* Κ j1 + σ2*Κ j 2 +……+σν * Κ j ν                                         (ΤΥΠΟΣ 1)  

 Όπου: σ είναι ο συντελεστής βαρύτητας  

            Κ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου   

 j= 1, 2 …29, ο αριθμός των προσφερόντων             
ν=29 

                               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου / αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης  αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων λαμβανομένων υπ’ 

όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο όταν έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, ή 

στρογγυλεύοντας προς τα πάνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.  

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.   

 

  Λ  Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής πρπροσφοράς 

   

            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  υπολογίζει τις τιμές 

σύγκρισης Λ  και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα.  

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη  με το μικρότερο Λ.  

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς,  και προκρίνεται η 

προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.   

 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του σχετικού 

συγκριτικού πίνακα.    

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.  

Για την ορθότερη  αξιολόγηση  των παραπάνω κριτηρίων για κάθε προσφερόμενο σάρωθρο  θα 

πρέπει   η τεχνική περιγραφή   που θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά να συμπληρωθεί από τον 

προσφέροντα ενδεικτικά σύμφωνα με το παρακάτω ερωτηματολόγιο: 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  

ΣΑΡΩΘΡΑ COMPACT  

 

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΑΣΙ (Φορέας υπερκατασκευής)  

1. Εργοστάσιο κατασκευής, χώρα προέλευσης και έτος κατασκευής.  

2. Μέγιστο  µήκος και πλάτος  του πλαισίου (με βραχίονα και βούρτσα). 

3. Μεταξόνιο.  

4. Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο.  

5. Ωφέλιμο φορτίο και απόβαρο. 

6. Ικανότητα φόρτισης εµπρόσθιου άξονα.  

7. Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα. 

8. Κατανοµή ιδίου βάρους πλαισίου κατά άξονα.  

9. Ανέσεις στην καµπίνα οδηγού. 

10. Σύστηµα δ/νσης, ύπαρξη συστήµατος τετραδιεύθυνσης τύπος περιγραφή.  

11. ∆ιάµετρος κύκλου στροφής του περισσότερο προεξέχοντος σηµείου του οχήµατος (σχέδια 
με τις διαμέτρους στροφής του προσφερόμενου σαρώθρου (με τις δύο βούρτσες και με τις 
τρεις βούρτσες) από ρείθρο  σε ρείθρο.   

12. Ικανότητα ανάβασης (σε µοίρες) υπό µέγιστη ροπή στρέψης για το µέγιστο επιτρεπόµενο 
φορτίο.  

13. Στοιχεία συσσωρευτή.  

14. Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου.  
Β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

1. Εργοστάσιο κατασκευής.  

2. Τύπος.  

3. Έτος κατασκευής.  

4. Κατανάλωση καυσίµου σε λίτρα ανά ώρα υπό πλήρες.    

5. Κυβισµός.  

6. Σχέση συµπίεσης.  

7. Ιπποδύναµη PS ή HP/RPM (διαγράµµατα) κατά DIN.  

8. Ροπή στρέψης  ( διαγραμμάτων ροπής/στροφών και ισχύος/στροφών του κινητήρα ).   

9. Ύπαρξη συστήµατος υπερπλήρωσης κινητήρα . 

10. Περιγραφή φίλτρων αέρος, καυσίµων κ.λ.π..  

11. Στάθµη θορύβου.   

12. Σύστηµα ψύξης - Περιγραφή του συστήµατος.  

13. Αντιρρυπαντική τεχνολογία - Περιγραφή του συστήµατος (σύµφωνα µε την σχετική 
Κοινοτική οδηγία  Euro 6).  
 

 Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΟΡΕΙΑΣ-ΣΑΡΩΣΗΣ)  

1. Περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος µετάδοσης κίνησης.  

2. Τελική ταχύτητα και περιγραφή συστήµατος περιορισµού της ταχύτητας σάρωσης.  
∆. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ  

1. Περιγραφή συστήµατος πέδησης.  

 Ε. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ  

1. Περιγραφή του θαλάµου.  

2. Ανεµοθώρακες.  

3. Σύστηµα αερισµού καλοριφέρ – κλιµατισµός.  

4. Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες, λεπτοµερής περιγραφή.  

5. Φωτισµός.   

6. Κάθισµα οδηγού, συνοδηγών περιγραφή.  
 
  ΣΤ. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
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1. Χωρητικότητα κάδου απορριµµάτων, υλικό κατασκευής.  

2. Σύστηµα εκκένωσης κάδου.  

3. Χωρητικότητα δεξαµενής νερού, υλικό και πάχη κατασκευής.  

4. Περιγραφή συστήµατος ψεκασµού νερού (αντλία, πίεση λειτουργίας, ακροφύσια, κ.λ.π.).  

5. Περιγραφή συστήµατος σάρωσης, λειτουργία, έλεγχος κίνησης, ταχύτητα κίνησης, πλάτος 
σάρωσης (ψήκτρες κ.λ.π.).  

6. Φίλτρα κατακράτησης σκόνης, περιγραφή, λειτουργία, συντήρηση κ.λ.π.  

7. Τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά ανεµιστήρα αναρρόφησης.  

8. Περιγραφή επισκεψιµότητας όλων των χώρων του υπό προµήθεια µηχανήµατος.  
Ζ.  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1. Μήκος ,πλάτος ,ύψος.  
2. Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος και στο πιο χαμηλότερο σημείο σάρωση.  
Η. ΒΑΦΗ  

1. Περιγραφή υλικών.  

2. Προετοιµασία βαφής.  
Θ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

1. Περιγραφή του ηλεκτρικού συστήµατος εσωτερικά και εξωτερικά.  
Ι. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

                                                     ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας  4κμ 

(Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.   Εισαγωγή – σκοπός. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

2.   Γενικά. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   

3.   Πλαίσιο. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   

4.   Κινητήρας. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

5.   Σύστημα μετάδοσης. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

6.   Σύστημα πέδησης. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

7.   Σύστημα διεύθυνσης. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

8.   Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά. Όπως αναλυτικά 

ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

9.  Κάδος απορριμμάτων. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

10. Χοάνη και αγωγός αναρρόφησης. Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

11. Σύστημα λειτουργίας του Σαρώθρου. Όπως αναλυτικά NAI   
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ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

12. Σύστημα  νερού. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

13. Σύστημα πιστολέτου υψηλής πίεσης νερού. Όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

14. Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης. Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

15. Καμπίνα οδήγησης. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

16.  Χρωματισμός.  Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

17. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια. Όπως 

αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

18. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία. Όπως 

αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

19. Τεχνική Υποστήριξη. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

20. Δείγμα .Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης. 

NAI   

21. Εκπαίδευση Προσωπικού. Όπως αναλυτικά ορίζονται 

στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

22. Παράδοση Οχημάτων. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

23. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης. 

NAI   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................................................. 

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

  
 
 
 
 
 

2. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
1.Σκοπός 
Το  προς  προμήθεια  μηχάνημα  (γεωργικός  ελκυστήρας)  προορίζεται  για την προσάρτηση 
καταστροφέα χόρτων με τον οποίο ο Δήμος θα καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους, το δημοτικό 
και αγροτικό οδικό δίκτυο τους θερινούς  μήνες  για  λόγους  πυροπροστασίας  καθώς  επίσης  και  
για  την  έλξη  παρελκόμενων μηχανημάτων όπως φρέζα, ψεκαστικό κλπ. 

 

2.Κύρια χαρακτηριστικά 
Ο Γεωργικός Ελκυστήρας Τρακτέρ, θα είναι πετρελαιοκίνητος ισχύος τουλάχιστον  95HP standard  
και υποχρεωτικά και οι δύο άξονές του θα είναι κινητήριοι (4Χ4).Για την ανάρτηση των κατάλληλων  
παρελκόμενων μηχανημάτων που αναφέρονται ανωτέρω αλλά και τυχόν άλλων μελλοντικά θα 
φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων κατηγορίας ΙΙΙ. 
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Ο ελκυστήρας θα διαθέτει και δυναμοδότη που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του. 
 
3.Πετρελαιοκινητήρας 
Ο πετρελαιοκινητήρας του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, 
εναρμονισμένος με την Κοινοτική οδηγία 2000/25/Ε.Κ. όπως ισχύει σήμερα όσον αφορά τις 
εκπομπές καυσαερίων και ισχύος τουλάχιστον 95HP standard . Ο πετρελαιοκινητήρας θα 
διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της αντλίας πετρελαίου ώστε να διατηρείται σταθερή η 
απόδοση του, κατά τις αυξομειώσεις του φορτίου που έχει να υπερνικήσει. 
Όλα τα μέρη του κινητήρα που απαιτούν συντήρηση ή επιθεώρηση (φίλτρα, μπαταρίες,  
ιμάντες, στόμια πληρώσεως, σημεία ελέγχου κλπ) θα πρέπει να είναι προσβάσιμα με εύκολο 
τρόπο. 
Επίσης για ευκολότερη συντήρηση ο ιμάντας της φτερωτής θα πρέπει να φέρει μηχανισμό  
αυτόματης τάνυσης  (τεντώματος). Με  την    προσφορά  θα  δοθούν  αναλυτικά  στοιχεία  του  
κινητήρα,  των  αποδόσεών  του, διαγράμματα ισχύος-ροπής και  κατανάλωσης καυσίμου.  
 
4.Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητο ή ημιαυτόματο και θα διαθέτει τουλάχιστον  
έξι(6) κύριες ταχύτητες όπως επίσης πρέπει να διαθέτει ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα για την 
εμπρός – πίσω κίνηση χωρίς τη χρήση συμπλέκτη. Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα πρέπει να 
φθάνει τα 40 Κm/h. 
 
5.Δυναμοδότης 
Ο δυναμοδότης θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα και θα εμπλέκεται και θα 
απεμπλέκεται με την βοήθεια ηλεκτροϋδραυλικού χειριστηρίου μέσω συμπλέκτη πολλαπλών 
δίσκων κλειστού σε λουτρό λαδιού ή άλλου αξιόπιστου συστήματος. Επιθυμητό είναι    να  
παραμένουν  σταθερές  οι  στροφές  του  ΡΤΟ  ανεξαρτήτως  του φορτίου του κινητήρα.  
Το ΡΤΟ θα εργάζεται  στις  540  και  στις  1000  στρ/λεπτό. 
Επιθυμητό  είναι  να  υπάρχει  η δυνατότητα επιλογής στοφών. 
 
6.Άξονες 
Και οι δυο άξονες του ελκυστήρα θα είναι κινητήριοι (4Χ4).Ο εμπρόσθιος άξονας θα διαθέτει 
σύστημα για την βέλτιστη, κάθε φορά, πρόσφυση στο έδαφος, με δυνατότητα επιτόπιας στροφής. 
Ο  οπίσθιος  άξονας  θα  είναι  βαρέως  τύπου  με  μειωτήρες  στροφών  στις  πλήμνες  των 
τροχών. Τόσο ο εμπρόσθιος όσο και ο οπίσθιος άξονας θα πρέπει να φέρουν σύστημα αναστολής 
του διαφορισμού 100% εν κινήσει με ηλεκτοϋδραυλικό σύστημα. 
Ηλεκτοϋδραυλικά επίσης θα εμπλέκεται και θα αποσυμπλέκεται η κίνηση από τον εμπρόσθιο 
άξονα. 
Επιθυμητό είναι επίσης να υπάρχει τόσο για την αναστολή του διαφορισμού όσο και για την 
εμπλοκή  της  τετρακίνησης  δυνατότητα  μόνιμης  ή  αυτόματης  επιλογής.  Κατά  την  αυτόματη 
επιλογή  η  αναστολή  του  διαφορισμού  και  η  εμπλοκή – απεμπλοκή  της  τετρακίνησης  θα 
πρέπει να  εξαρτάται  από την  ταχύτητα  του  ελκυστήρα,  την  γωνία  στροφής  και  την  ανύψωση  
του υδραυλικού συστήματος,  έτσι ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή  φθορά στα ελαστικά, στα 
ημιαξόνια και η μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. 
 
7.Σύστημα πεδήσεως 
Θα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα στους οπίσθιους τροχούς, κλειστά σε λουτρό λαδιού. 
Κατά προτίμηση τα δισκόφρενα θα είναι διπλών δίσκων. 
Επίσης επιθυμητό είναι όπως κατά την πέδηση να συμπλέκεται αυτομάτως ο εμπρόσθιος  
άξονας ώστε να επιτυγχάνεται πέδηση και με τους 4 τροχούς. Η επιφάνεια τριβής πεδήσεως θα 
είναι η μέγιστη δυνατή. Το  μηχάνημα  θα  φέρει  επίσης  μηχανικό  σύστημα  πεδήσεως  κατά  τη  
στάθμευση (χειρόφρενο) και υποδοχή για πέδηση ρυμουλκούμενου .  
 
8.Σύστημα διευθύνσεως 
Το σύστημα διευθύνσεως θα είναι υδροστατικό. Η αντλία του υδραυλικού του συστήματος 
διευθύνσεως θα είναι ίδια με την αντλία υδραυλικού συστήματος του ελκυστήρα. Η διάμετρος του 
κύκλου μιας πλήρους στροφής του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή. 
 
9.Υδραυλικό σύστημα 
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Θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων, κατηγορίας ΙΙΙ, για την ανάρτηση κατάλληλων 
παρελκόμενων μηχανημάτων. Θα  διαθέτει  κατάλληλα  ηλεκτροϋδραυλικά  χειριστήρια  με  τα  
οποία  θα  εξασφαλίζεται  ο απόλυτος  έλεγχος  των παρελκόμενων 
μηχανημάτων.  Θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  υπάρχει  η δυνατότητα ρυθμίσεως ώστε το βάθος να 
μην υπερβαίνει κάποιο επιθυμητό όριο. Θα διαθέτει βαλβίδες εξωτερικών εργασιών διπλής 
ενέργειας με ξεχωριστά χειριστήρια και τουλάχιστον τρία (3). 
Η ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή.[ Στην 
προσφορά θα δίνεται αναλυτικά η περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του 
μηχανήματος. Να δοθούν επίσης στην προσφορά στοιχεία για την αντλία του υδραυλικού (είδος, 
παροχή και πίεση). ] 
 
10.Θάλαμος χειρισμού 
Θα ικανοποιεί όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφάλειας της Ε.Ε. Πρέπει να διαθέτει  δυο θύρες  
με  αντιολισθητικά  σκαλοπάτια,  δυο εξωτερικούς  καθρέφτες  και  έναν   
εσωτερικό, υαλοκαθαριστήρες μπροστά και πίσω και  σύστημα ψύξης θέρμανσης με φίλτρα 
καθαρισμού του αέρα. 
Ο θάλαμος θα στηρίζεται πάνω σε ειδικό σύστημα αναρτήσεως με αμορτισέρ και σινεμπλόκ για την 
απορρόφηση των κραδασμών. 
Θα  φέρει  πλήρη  ψηφιακό  πίνακα  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  όλων  των 
λειτουργιών του μηχανήματος. Επιθυμητό είναι να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγωνσης βλαβών. Το  
κάθισμα  του  χειριστή  θα  πρέπει  να  είναι  αναπαυτικό,  με  αερανάρτηση  ρυθμιζόμενη ανάλογα 
με το βάρος του χειριστή. Θα ρυθμίζονται επίσης η κλίση, του καθίσματος, της πλάτης, των 
υποβραχιόνων, όπως επίσης και το ύψος του καθίσματος. 
[ Στην προσφορά να δοθεί αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού της καμπίνας όπως θήκες 
ντουλαπάκια κ.λ.π.] 
 
11.Ηλεκτρικό σύστημα 
Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
Θα φέρει επίσης 6 προβολείς εργασίας (4 εμπρόσθιους  και 2 οπίσθιους ) και πορτοκαλί φάρο 
στην οροφή. Ο συσσωρευτής του οχήματος δε θα χρειάζεται συντήρηση (maintenance free). Θα 
υπάρχει ρευματοδότης για ρυμουλκούμενα οχήματα. 
 
12.Λοιπά παρελκόμενα 
Το μηχάνημα θα φέρει άγκιστρα ρυμουλκήσεως ρυθμιζόμενα κατακορύφως και οριζοντίως και 
μπράτσα φόρτωσης ειδικών εξαρτημάτων, ρυθμιζόμενα μηχανικά ή υδραυλικά.  
                                        
13.Ελαστικά 
Θα έχουν αντοχή ανάλογη με το συνολικό φορτίο των αξόνων. 
Θα πρέπει και τα ελαστικά των μπροστινών τροχών  να έχουν φαρδύ πέλμα όπως περίπου και τα  
πίσω για να κινείται άνετα στην άμμο .    
                                                                                                                
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
1.Τεχνική Υποστήριξη ,  εμπειρία και ειδίκευση 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.   
για το πλήρες μηχάνημα (η εγγύηση πρέπει να  είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  
Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
• Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής    ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για 10  έτη.  
Το  διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες.  
• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service.  
Προς απόδειξη της εμπειρίας και ειδίκευσης ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να  
καταθέσει: 
• Κατάλογο  με  τις  πωλήσεις  ιδίων  ή  παρομοίων  μηχανημάτων.  Οι  παραδόσεις  
αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν  
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμοδία αρχή ή τον οικονομικό φορέα , εάν δε ο αποδέκτης  
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είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή του οικονομικού φορέα ή αντίγραφο του 
τιμολογίου πώλησης. 
 
•  Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  χρόνο    δραστηριοποίησης  του  κατασκευαστή  και  του  
προμηθευτή στην κατασκευή, την προμήθεια  και την τεχνική υποστήριξη ομοίων ή παρομοίων 
τύπων  ελκυστήρων,  καθώς  και  ο  κύκλος  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας  σε  οχήματα 
παρόμοιας κατηγορίας. 
 
2.Εκπαίδευση Προσωπικού 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των χειριστών του 
αγοραστή. 
 
Να  κατατεθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης  
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια κ.λπ.).  
 
3.Παράδοση  
Η  τελική  παράδοση θα  γίνει  στην  έδρα  του  Αγοραστή  με  τα  έξοδα  να  βαρύνουν  τον 
Προμηθευτή.  
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από  εκατόν είκοσι (120) εργάσιμες  
ημέρες. 
 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην  τεχνική  προσφορά  πρέπει να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  
του πλαισίου    του  προσφερόμενου μηχανήματος,  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 
 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) : 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE   για όλη την κατασκευή   (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 
μετάφραση σε αυτή).   
 Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) και να κατατεθεί ως 
αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015  και 14001 
:2015 σε ισχύ του κατασκευαστή και του προμηθευτή (οικονομικού φορέα).  

 Έγγραφα νομιμοποίησης του  συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των 
οχημάτων (συντήρηση –επισκευή οχήματος) τα οποία θα προσκομιστούν  με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν 
διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση όλων ή  κάποιων 
εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης τα 
Έγγραφα νομιμοποίησης  του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 
ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για 
λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.   

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 
σειράς ISO 9001:2015  και  14001:2015  σε ισχύ.  
Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθεί ως 
αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

4.Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα  του προσφερόμενου 
μηχανήματος. 
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  
 

Η προμήθεια θα γίνει με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης 
προσφορών και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων 

(Στοιχείων) των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της 

Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί και 

με τις απαιτήσεις που θέτουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν 

συνυποβληθεί με την τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, και που μπορούν να 

οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή. 

  

       ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

Α/Α 

(j) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ      
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Κ (100-120  
ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(ΣΒ * ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 

1 Ελκυστήρας 95HP standard   με 
θάλαμο χειριστή (4Χ4) 

0,05   

2 Πετρελαιοκινητήρας  0,10   

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης  0,05   

4 Δυναμοδότης 0,03   

5 Άξονες  0,06   

6 Σύστημα πεδήσεως 0,05   

7 Σύστημα διευθύνσεως 0,05   

8 Θάλαμος χειρισμού 0,10   

9 Ηλεκτρικό σύστημα  0,05   

10 Λοιπά παρελκόμενα  0,05   

11 Ελαστικά 0,05   

12 Αυτονομία 0,05   

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας  0,05   

14 Παροχή ανταλλακτικών  για 10 έτη 0,10   

15 Αντιπρόσωπο στο νομό  0,05   

16 Εκπαίδευση προσωπικού για τον 
χειρισμό του ελκυστήρα 

0,05   

17 Άμεση παράδοση  0,06   

 Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων   1,00   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =    
           

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε 

κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά.   

 Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  
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 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η  

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο  

Η βαθμολογία Κi κάθε κριτηρίου προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 
προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 
πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 
οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του 
Ν.4412/2016)  
  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  
 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:   

        Uj = σ1* Κ j1 + σ2*Κ j 2 +……+σν * Κ j ν                                         (ΤΥΠΟΣ 1)  

 Όπου: σ είναι ο συντελεστής βαρύτητας  

            Κ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου   

 j= 1, 2 …17, ο αριθμός των προσφερόντων             
ν=17 

                               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου / αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης  αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων λαμβανομένων υπ’ 

όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο όταν έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, ή 

στρογγυλεύοντας προς τα πάνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.  

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.   

 

  Λ  Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής πρπροσφοράς 

   

            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  υπολογίζει τις τιμές 

σύγκρισης Λ  και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα.  

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη  με το μικρότερο Λ.  

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς,  και προκρίνεται η 

προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.   

 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του σχετικού 

συγκριτικού πίνακα.    

 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  
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ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

 

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΑΣΙ  

1. Εργοστάσιο κατασκευής, χώρα προέλευσης και έτος κατασκευής. 

2. Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο. 

3. Μέγιστο  µήκος και πλάτος  του πλαισίου. 

4. Σύστηµα δ/νσης. 

5. Στοιχεία συσσωρευτή. 

6. Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου. 

 

Β. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

1. Εργοστάσιο κατασκευής.  

2. Τύπος.  

3. Έτος κατασκευής.  

4. Κατανάλωση καυσίµου σε λίτρα.   

5. Κυβισµός.  

6. Ιπποδύναµη PS. 

7. Περιγραφή φίλτρων αέρος, καυσίµων κ.λ.π. 

8.  Σύστηµα ψύξης - Περιγραφή του συστήµατος.  

9. Αντιρρυπαντική τεχνολογία - Περιγραφή του. 

  
 Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   

               1. Περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος μετάδοσης κίνησης.  

               2. Τελική ταχύτητα και περιγραφή συστήµατος. 

  
∆. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ  

          1. Περιγραφή συστήµατος πέδησης  

 Ε. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ  

 
1.Περιγραφή του θαλάµου. 

2.  Ανεµοθώρακες  

3. Σύστηµα αερισµού καλοριφέρ – κλιματισμός  

4.Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες, λεπτομερής περιγραφή. 

5. Φωτισµός. 

6.Κάθισµα οδηγού.  

7. Φίλτρο καμπίνας . 

  
Ζ.  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

    Μήκος ,πλάτος ,ύψος.  
 

Η. ΒΑΦΗ  

       1. Περιγραφή υλικών και προετοιµασία βαφής.  
 

Θ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

1. Περιγραφή του ηλεκτρικού συστήµατος εσωτερικά και εξωτερικά.  



 

Σελίδα 60 

 

              Ι. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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                                                        ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

(Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Εισαγωγή – σκοπός.  Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

2.  Κύρια χαρακτηριστικά. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

3.  Κινητήρας. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

4.   Σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όπως αναλυτικά 

ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

5.   Δυναμοδότης. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

6.  Άξονες. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   

7.  Σύστημα πεδήσεως. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

8.   Σύστημα διευθύνσεως. Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

9.  Υδραυλικό σύστημα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

10. Θάλαμος χειρισμού. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

11. Ηλεκτρικό σύστημα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

12. Λοιπά παραλκόμενα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

13. Ελαστικά. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης. 

NAI   

14. Τεχνική Υποστήριξη. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

15.  Δείγμα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   

16. Εκπαίδευση Προσωπικού.  Όπως αναλυτικά ορίζονται 

στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

17. Παράδοση. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................................................. 

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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               3.  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 
1. Σκοπός 
Το  προς  προμήθεια  μηχάνημα  (καταστροφέας αναρτώμενος σε γεωργικό ελκυστήρα)  
προορίζεται  για την κοπή χόρτων και κλάδων  στους κοινόχρηστους χώρους και  κατά τους 
θερινούς  μήνες  (για  λόγους  πυροπροστασίας)  καθαρισμός των πρανών στο δημοτικό και 
αγροτικό δίκτυο.  
 
2. Κύρια χαρακτηριστικά 
Ο καταστροφέας υπερβαρέος τύπου τηλεσκοπικός με βραχίονα ο οποίος να προσαρμόζεται 
σε τρακτέρ θα έχει τα έξης χαρακτηριστικά:   
 
1. Ειδικός για κοπή χόρτων και κλάδων και καθαρισμό των πρανών σε οδικά δίκτυα 
    2. Δυνατότητα άλεσης κλαδιών  διαμέτρου (10cm έως 25cm). 
    3. Να διαθέτει  υδραυλική μετατόπιση. 
    4. Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται με κιβώτιο βαρέως τύπου. 
    5. Να διαθέτει  4 ιμάντες. 
    6. Να διαθέτει διπλούς θραύστες κλάδων. 
    7. Να διαθέτει διπλό πλαίσιο καταστροφέα (8mm) περίπου.   
    8. Να διαθέτει ρόδες με ρυθμιζόμενο ύψος κοπής τριών θέσεων. 
    9. Να διαθέτει Κύλινδρο πίσω. 
  10. Να διαθέτει στροφείο άξονα 165 mm. 
  11. Να διαθέτει  υδραυλική ανύψωση. 
  12. Το πλάτος κοπής του καταστροφέα θα είναι από (1,40m έως 1,60m).  
  13. Με μπράτσο του οποίου το μήκος θα κυμαίνεται  από (4,00 m  έως 5,00m).  
                               
    
3. Μετάδοση κίνησης 
Η κίνηση θα μεταδίδεται από τον δυναμοδότη στις 540 στροφές. Το σύστημα χειρισμού θα είναι 
υδροστατικό και θα συνδέεται στα σημεία σύνδεσης του ελκυστήρα. Ο χειρισμός θα γίνεται από 
ενσύρματο και ασύρματο υδροστατικό χειριστήριο το οποίο θα το επιλέγει ο χειριστής του 
μηχανήματος. Ο καταστροφέας θα είναι συμβατός με τον τύπο του ελκυστήρα που θα 
προμηθευτεί ο Δήμος Καλαμάτας.    
 
4. Υδραυλικό σύστημα 
Θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων, κατηγορίας ΙΙΙ. Στην προσφορά θα δίνεται αναλυτικά 
η περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του μηχανήματος. Να δοθούν επίσης στην 
προσφορά στοιχεία για την αντλία του υδραυλικού (είδος, παροχή και πίεση).  
 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
 
1.Τεχνική Υποστήριξη ,  εμπειρία και ειδίκευση 
 
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες μηχάνημα (η 
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και  
να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
• Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής    ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για 10  έτη.  
Το  διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες.  
• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. 
Προς απόδειξη της εμπειρίας και ειδίκευσης ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να  
καταθέσει: 
• Κατάλογο  με  τις  πωλήσεων  των ιδίων  ή  παρομοίων  μηχανημάτων.  Οι  παραδόσεις 
αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμοδία αρχή ή τον οικονομικό φορέα , εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
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φορέας με βεβαίωση του αγοραστή ή του οικονομικού φορέα ή αντίγραφο του τιμολογίου 
πώλησης. 
• Υπεύθυνη  δήλωση  για  τον  χρόνο    δραστηριοποίησης  του  κατασκευαστή  και  του 
προμηθευτή στην κατασκευή, προμήθεια  και την τεχνική υποστήριξη ομοίων ή παρομοίων τύπων  
μηχανημάτων,  καθώς  και  ο  κύκλος  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας  σε  μηχανήματα 
παρόμοιας κατηγορίας. 
 
 
2.Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των χειριστών του 
αγοραστή. 
  Να  κατατεθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης  
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια κ.λπ.).  
 
3.Παράδοση  
 
Η  τελική  παράδοση θα  γίνει  στην  έδρα  του  Αγοραστή  με  τα  έξοδα  να  βαρύνουν  τον 
Προμηθευτή.  
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 εργάσιμες  ημέρες. 
 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές     του  
προσφερόμενου μηχανήματος,  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια από τα οποία να προκύπτουν 
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 
 
 
Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) : 

 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE   για όλη την κατασκευή   (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη 
μετάφραση σε αυτή).   

 Να υποβληθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων  (ΕΕΕΣ)  και να κατατεθεί ως 
αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς   ISO 9001:2015  και 14001 
:2015 σε ισχύ του κατασκευαστή και του προμηθευτή (οικονομικού φορέα).  

 Έγγραφα νομιμοποίησης του  συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης. Στην 
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει συνεργείο και χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο 
συνεργείο για εκτέλεση όλων ή  κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την 
σύναψη της σύμβασης  επίσης τα Έγγραφα νομιμοποίησης  του συνεργαζόμενου 
συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της 
εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  
 

 

 

 

4.  Δείγμα 
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα  του προσφερόμενου 
μηχανήματος. 
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Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές     του  
προσφερόμενου μηχανήματος,  σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς 
τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους. 

 
 
 

Α/Α 

(j) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ      
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Κ (100-120  
ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(ΣΒ * ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 

1 Ειδικός για κοπή χόρτων και 
κλάδων και καθαρισμό των 
πρανών σε οδικά δίκτυα 

0,05   

2  Δυνατότητα άλεσης κλαδιών  
διαμέτρου 10 έως 25 εκατοστά. 

0,10   

3 Να διαθέτει  υδραυλική μετατόπιση. 0,05   

4  Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται με 
κιβώτιο βαρέως τύπου. 

0,05   

5  Να διαθέτει διπλούς θραύστες 
κλάδων. 

0,05   

6  Να διαθέτει διπλό πλαίσιο 
καταστροφέα 8 χιλιοστών  περίπου 

0,05   

7  Να διαθέτει  ρόδες με ρυθμιζόμενο 
ύψος κοπής τριών θέσεων. 

0,05   

8 Να διαθέτει κύλινδρος πίσω. 0,05   

9  Να διαθέτει στροφείο άξονα 165 
mm. 

0,05   

10  Να διαθέτει  υδραυλική ανύψωση. 0,05   

11  Το πλάτος κοπής του 
καταστροφέα να  είναι 1,60m. 

0,05   

12 Με μπράτσο του οποίου το μήκος 
θα κυμαίνεται  από τέσσερα  έως 
5,00m.  

0,10   

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας  0,05   

14 Παροχή ανταλλακτικών  για 10 έτη 0,10   

15 Αντιπρόσωπο στο νομό  0,05   

16 Εκπαίδευση προσωπικού για τον 
χειρισμό του καταστροφέα 

0,05   

17 Άμεση παράδοση  0,05   

 Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων   1,00   

                 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =   
 

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε 

κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο ότι 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά.   

 Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
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 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η  

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο  

Η βαθμολογία Κi κάθε κριτηρίου προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 
προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 
πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 
οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του 
Ν.4412/2016)  
  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  
 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:   

        Uj = σ1* Κ j1 + σ2*Κ j 2 +……+σν * Κ j ν                                         (ΤΥΠΟΣ 1)  

 Όπου: σ είναι ο συντελεστής βαρύτητας  

            Κ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου   

 j= 1, 2 …17, ο αριθμός των προσφερόντων             
ν=17 

                               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου / αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης  αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων λαμβανομένων υπ’ 

όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο όταν έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, ή 

στρογγυλεύοντας προς τα πάνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.  

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.   

Λ Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής πρπροσφοράς 

              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  υπολογίζει τις τιμές 

σύγκρισης Λ  και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα.  

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη  με το μικρότερο Λ.  

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς,  και προκρίνεται η 

προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.   

 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του σχετικού 

συγκριτικού πίνακα.                                              

                                          

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   

(Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Εισαγωγή – σκοπός.  Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

2.  Κύρια χαρακτηριστικά. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

3.  Κινητήρας. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

4.   Σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όπως αναλυτικά 

ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

5.   Δυναμοδότης. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

6.  Άξονες. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   

7.  Σύστημα πεδήσεως. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

8.   Σύστημα διευθύνσεως. Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

9.  Υδραυλικό σύστημα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

10. Θάλαμος χειρισμού. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

11. Ηλεκτρικό σύστημα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

12. Λοιπά παραλκόμενα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

13. Ελαστικά. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης. 

NAI   

14. Τεχνική Υποστήριξη. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

15.  Δείγμα. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   

16. Εκπαίδευση Προσωπικού.  Όπως αναλυτικά ορίζονται 

στην σχετική μελέτη της διακήρυξης. 

NAI   

17. Παράδοση. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη 

της διακήρυξης. 

NAI   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  της με Αρ. 9/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

          

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Δ. 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» . 

  

 

Αριθμ. Μελέτης : 9/2018 

CPV:  34144431-8, 16100000-6 
 

                                ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
Α/
Α 

C.P.V. ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ/Τ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 34144431-8 Προμήθεια αυτοκινούμενου, 

αναρροφητικού σαρώθρου τύπου 

COMPACT ,γεωμετρικής  

χωρητικότητας δεξαμενής 

τουλάχιστον 4,0m³ και ωφέλιμης 

χωρητικότητας τουλάχιστο 3,8m³ 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

Τεμ. 1   

2 16100000-6 Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος 

τουλάχιστον 95HP standard  και 

υποχρεωτικά και οι δύο άξονές του 

θα είναι κινητήριοι (4Χ4) σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης. 

Τεμ. 1   

3 16100000-6 Καταστροφέας υπερβαρέος τύπου 

τηλεσκοπικός με βραχίονα 

κατάλληλος για κοπή χόρτων και 

κλάδων στις άκρες των δρόμων ο 

οποίος να προσαρμόζεται σε 

τρακτέρ σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης. 

Τεμ. 1   

 
                    Σ Υ Ν Ο Λ Ο ………………………………………………………………………… 

                    Φ.Π.Α. 24% ……………………..……………………………………………………                                            

               ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ Φ.Π.Α. ……………………………………………………………………. 

                ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ……….…………………………………………………………………  

              ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ………………………………………………………. 

               …………………………………………………………………………………………………..                                               

                                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .............................. 

 
                                                            Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

  
                                                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 


