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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 

Πόλη Αμπελόκηποι -Μενεμένη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 56123 Θεσσαλονίκη 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR122 

Τηλέφωνο +30 -2313 – 313.644, +30 -2313 – 300.613 

Φαξ +30 -2313 – 313.625 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@ampelokipi-menemeni.gr, 

d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορίες Λιαπάκη Δήμητρα, Φωτέα Αικατερίνη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ampelokipi-menemeni.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας ΟΤΑ 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση του 

δήμου:  http://www.ampelokipi-menemeni.gr 

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ.ΣΑΕΠ 0081. 

Φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κωδικός  40119172). Η δαπάνη για την εν 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 69.7341.01 με περιγραφή τίτλου «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων  του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2021 του Φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ.ενάρισθμ. έργου 

2019ΕΠ00810094) 

Η σύμβαση αφορά την Πράξη «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων» η οποία έχει 

ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση 

ένταξης με αρ.πρωτ. 2807/22-05-19 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5041736. Η ανωτέρω Πράξη τροποποιήθηκε με την με αριθμ.πρωτ. 4802/07-09-20 απόφαση από την ΕΥΔ Ε.Π ΠΚΜ 

αυξάνοντας το συνολικό ποσό σε 359.630,40€ (αύξηση κατά 34.630,49€ από την αρχική) και εντάσσοντας σε αυτή επιπλέον 

υποέργα. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών 

οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών. Η ανάθεση περιλαμβάνει εκπαίδευση συγκεκριμένου αριθμού εκπροσώπων της 

αναθέτουσας αρχής υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

34144900-7 και 31681410-0. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήματα Περιγραφή Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Προμήθεια  ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς 

φορτίου  
31.150,00€ 7.476,00€ 38.626,00€ 

2 
Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και 

υλικών εγκατάστασης αυτών 
8.914,52€ 2.139,48€ 11.054,00€ 

 Σύνολο 40.064,52€ 9.615,48€ 49.680,00€ 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος» 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: € 40.064,52 ΦΠΑ : 9.615,48€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες από την επομένη υπογραφή της . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 

διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται 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. 4782/09-03-21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

 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,   
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 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”, 
 Το άρθρο 23 παρ.5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 

18 του Ν.4469/17 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ.68 παρ.1 του άρθρου 377 και την παραγρ.12 του άρθρου 379 

του Ν.4412/16 

 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» 
 του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] 
 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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. 
Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 
 Την με αριθμ.πρωτ.2807/22-05-19 απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π από την ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ 

 Την με αριθμό πρωτ. 744/10-02-2021 απόφαση έγκρισης αγοράς οχημάτων από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: ΨΟ9ΝΟΡ1Υ-Δ5Ι)  

 Την με αρθμ.πρωτ. 4802/07-09-20 τροποποίηση της Πράξης από ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: ΨΙ4Ο7ΛΛ-Ξ9Λ) 

 Την με αριθμ.201/08-07-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την ματαίωση της διαδικασίας για το τμήμα 

3 της ανάθεσης (ΑΔΑ: ΨΩΣΣΩΨΕ-4ΙΠ) 

 Την με αριθμ.πρωτ.6285/26-03-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΝ4ΩΨΕ-6ΒΠ) σύμφωνα με την οποία η δαπάνη 

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 69.7341.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 

του Φορέα και με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης στον 

προϋπολογισμό πίστωση και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21REQ008338235 

 Την με αριθμ.161/26-05-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΡΩΩΨΕ-ΟΝΗ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
 Την με αριθμό 097/15-04-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 67Θ5ΩΨΕ-8Ι1) αναφορικά με την συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
 Την με αριθμό 1722/30-12-20 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω8ΩΞΩΨΕ-ΛΧΛ) αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων 
Την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών στην αγορά,  που είχε αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με 

κωδικούς  21DIAB000016753 τμήμα 1 και 21DIAB000016752 τμήμα 2 και στο site του δήμου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δημοτική ενότητα Αμπελοκήπων, με δ/νση Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2ος όροφος, αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-06-21 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:00 έως 09:30 (καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1  περ. γ. του 

Ν.4412/16. όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ. παρ.19 του ν.4605/19. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ),  σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 

:  

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών το οποίο προστέθηκε με 

το άρθρο 18 του Ν.4469/17 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 68 παρ.1 του άρθρου 377 και την παραγρ. 12 του 

άρθρου 379 του Ν.4412/16, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού. 

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 και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.ampelokipi-menemeni.gr στην διαδρομή: Οδηγός του δημότη  «Εφημερίδα της Υπηρεσίας»  Διακηρύ-ξεις-

Διαγωνισμοί 

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των 

δημοσιεύσεων θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με 

την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 

του Ν.3801/09,  που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ (35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την 

επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/21 όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος 

ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2024.  

Δεδομένου ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, επιμερίζεται η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση 

την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, τη σχετική δαπάνη 

δημοσιεύσεων, την αναλαμβάνουν οι λοιποί ανάδοχοι. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αριθμ.πρωτ. 11143/21 προκήρυξη σύμβασης  

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές 

και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα σχετικά τεύχη της ανάθεσης έχουν αναρτηθεί στο site του δήμου ήτοι www.ampelokipi-menemeni.gr. 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αυτά (αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης - τεχνικής έκθεσης, κλπ) 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά από αίτημα τους στις παραπάνω διευθύνσεις του δήμου. 

Οι παραλήπτες του τεύχους διακηρύξεως υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της να την ελέγξουν 

από άποψη πληρότητας και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφ’ όσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να ενημερώσουν 

το γραφείο προμηθειών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση, που δεν τηρηθεί το ανωτέρω, ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς είτε γραπτώς στο πρωτόκολλο του δήμου είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένα 

στα αναγραφόμενα email του δήμου 

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 τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

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

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

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

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.  
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 

αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 4.1 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

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

οικονομικό φορέα. 

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

παραγράφου. 

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

αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  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.  

Επισυνάπτονται τα σχετικά Υποδείγματα (Παράρτημα IΙ) σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την από 

23-05-17 διευκρίνιση ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης. 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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.  

Ωστόσο, οφείλουν να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή 

αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικά, η νομική μορφή της αναδόχου - 

ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου). 
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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 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. α. εδαφ. 

6 του Ν.4412/16. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται 

για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

απόφαση είναι μέλος του 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 ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και σε 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. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή 

(σύμφωνα με το άρθρο 267 του ν.4738/20): 
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α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε 

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

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 

εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΤΕΥΔ, του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α' και β' της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε 

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

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί 

τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.»  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι 

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

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 

σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 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,  
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

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

αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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  

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας 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  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 

2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

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

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

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από 

τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. 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 Καταλληλότητα 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  

Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Δεν απαιτείται τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης 

 

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. 4 

του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) παρέχεται η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του ΤΕΥΔ καθώς και οδηγίες, συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

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 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 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. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), 

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 

παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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. 5 και 2.2.6 ). 

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 

2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η 

αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, 

εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)   

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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

- μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  

Αναλυτικότερα, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τα ακόλουθα: 

1. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων τους. 

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. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να ασφαλίσουν 

στον ΟΑΕΕ τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 

οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες 

4. Πιστοποιητικά 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. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 

υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση 

της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 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.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 

ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 

περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 

4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

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

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας 
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 

υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 

προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό 

αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά 

έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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. 
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων 

στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται 

από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Γ. 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 επικυρωμένων 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 αποδεκτά είτε:  

α) Κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’ 94): 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.  

β) Σύμφωνα με την περιπτ.αε’ τη παραγρ.7α’ και περ. β’ της παραγρ.8 του άρθρου 43 του ν.4605/19 & την παραγρ. 4 του άρθρου 

56 του ν.4609/19: 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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  

Περιεχόμενο προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία 

λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) κα ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς 

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού μέσα σε σφραγισμένο φάκελο κατά την ημερομηνία και ώρα όπως αυτά ορίζονται  

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, 

προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσης διακήρυξης 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος 

μέσα. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, 

κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού 

οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και 
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σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά 

περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3698/Β/16-11-16, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 

του άρθρου 2.2.3 της παρούσας και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.4 της παρούσας, 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 

με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Η τεχνική προσφορά θα αφορά αντίστοιχα το ή τα είδη για τα οποία οι διαγωνιζόμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν 

Ειδικότερα  

1. Σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής δομής, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του 

οικονομικού φορέα 

2. Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών του εξοπλισμού και των επί μέρους λειτουργιών του ή/κ αι των επί μέρους 

συστημάτων τους και η συμφωνία των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

  Επίσης για κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου, εφόσον υπάρχει. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». 

 Τα φύλλα συμμόρφωσης συμπληρωμένα όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα ανάθεση (Παράρτημα VΙ) 

Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδους, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα 

prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service 

manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που 

αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι 

εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.  

 Επιπλέον, θα αναφέρονται οι σελίδες του φακέλου των τεχνικών προδιαγραφών όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη τεκμηρίωση 

3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ως προς τον χρόνο, τόπο καθώς και τρόπο (παρ.στην μελέτη 

τεκμηρίωση/συμμορφώσεις) παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

4. Πιστοποιητικό προϊόντος CE από πιστοποιημένους φορείς  για τα προσφερόμενα είδη. 
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Επιπλέον για το τμήμα 1: 

5. Έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και τεκμηρίωση για τις υπηρεσίες που θα 

παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές κατά περίπτωση 

για τα είδη.  

 θα δηλώνονται οι όροι της εγγύησης ότι: α) κατά τον χρόνο εγγυήσεως, ο προμηθευτής οφείλει με δικά του έξοδα, να 

αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό και να προβεί στην επισκευή της βλάβης, φθοράς, στην περίπτωση ωστόσο που αυτή θα 

οφείλεται σε κακή ποιότητα.. και β) θα καθορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η εγγύηση και τα 

υλικά,κ.λ.π., τα οποία θεωρούνται αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση). 

 Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Α.Α. για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας αναγράφονται στις μελέτη παράρτημα Ι της 

παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας (ή διατήρησης) μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης ή/και υπηρεσίες στο διάστημα αυτό επιπλέον των 

ελαχίστων απαιτήσεων της Α.Α. ή/και διάστημα αποκατάστασης βλάβης μικρότερο του ζητουμένου. Προσφορά στην οποία 

δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) μικρότερη αυτής που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές 

για το είδος ή προσφερόμενες υπηρεσίες λιγότερες των ελαχίστων απαιτούμενων ή/και διάστημα αποκατάστασης βλάβης 

μεγαλύτερο του ζητουμένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα,  αναφορικά με την δέσμευση τους για την προμήθεια 

ανταλλακτικών στο δήμο και την αντιμετώπιση των αναγκών service, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, 

για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν κατασκευάζει το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να επισυναφθεί 

αντίστοιχα και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής στην οποία θα δηλώνει ότι θα 

καλύψει τον δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον για δέκα (10) έτη σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου. 

 Επιπλέον θα αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης βλάβης μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα 

Αρχή καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και επισκευής σε αυτό το διάστημα και την 

οργάνωση της εταιρείας στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και service.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ως προς παρεχόμενη υπηρεσία εκπαίδευσης των χειριστών και συντηρητών του 

δήμου 

8. Η έγκριση τύπου του προσφερομένου πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου µε τις 

προδιαγραφές,  

9. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν κατασκευάζει το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό του εργοστάσιο θα επισυναφθεί 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, ότι: 
o αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 
o ότι αποδέχεται τους όρους εγγύησης του εξοπλισμού και αναλαμβάνει να καλύψει απευθείας τον Δήμο Αμπελοκήπων σε 

περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή 
o ότι ο υποψήφιος προμηθευτής τυγχάνει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας για το 

προσφερόμενο προϊόν  
 

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, η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ και σύνολο επιμέρους δαπάνης, ακολουθώντας τη 

μορφή και την αρίθμηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
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Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια έναν από τους τρόπους πληρωμής όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης 

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 με εξαίρεση τα αναγραφόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 4257/14, που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή, στο κεφάλαιο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

.Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την 

επομένη 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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων 

από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 

προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 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, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 42 του ν.4782/2021. 

δ) η 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 2.2.3.3 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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

2. Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής: 

α)Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στην συνέχεια, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης, μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και στην 

σύνταξη πρακτικού για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών καθώς και τους λόγους για τους οποίους 

αποκλείσθηκαν. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο που θα ορισθεί από την Υπηρεσία και θα 

ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες. 

Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, το γνωμοδοτικό όργανο ελέγχει 

την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών και καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που 

χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης και εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16 και το άρθρο 3.4 της παρούσης. 

3. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα 

στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή της 

κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων 

ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών την ίδια μέρα λόγω πληθώρας 

προσφορών, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναβολής της συνεδρίασης, αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και ορίζει νέα ημερομηνία κατά την 

οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εξέτασης των δικαιολογητικών και θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των 

επιτυχόντων. 

5. 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.  
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6. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η 

τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΤΕΥΔ, 

ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/16, όπως έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 42 του ν.4782/21. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

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

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον 

οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανάθεσης, τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου και ότι αφορούν δικαιολογητικά 

κατακύρωσης.  

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 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 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης , 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 ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -

2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  





24 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω 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 δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους 

τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί 

αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 

επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε 

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου – Επιτροπή 

εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Το γνωμοδοτικό όργανο- Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με 

την με αριθμό 260/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑΔΕΩΨΕ-Η24).  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν 

από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή 

ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΙ της Διακήρυξης  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 προς αυτόν 

προκαταβολής.  

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.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της 

παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 

προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 

5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Για το τμήμα 1: 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή τους, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 72, 

παράγραφοι 2,3,4 του Ν. 4412/2016, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρείς (3) 

μήνες. Σημειώνεται ότι ως χρόνος καλής λειτουργίας έχουν ορισθεί από την μελέτη τα δύο (2) έτη για το πλήρες όχημα. 
Η Εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της συνολικής περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 

από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασία. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει 

την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 

το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό 

του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 

που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της 

περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες 

και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Δύναται οι προσφέροντες θα  επιλέξουν τον τρόπο με σχετική δήλωση στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς τους.  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με την κατάθεση  ισόποσης 

εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά 

την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 

παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά 

την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής 

και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 

παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες 

το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016. 

γ) 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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία 

εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις, η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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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 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  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά 

που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

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

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος 

του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την 

προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη 

οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 

αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας 

διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη 

σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 

διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε τέσσερις (4) μήνες από την επομένη υπογραφή της σύμβασης 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 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. 

 

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.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του 

υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. 

Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες 

ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

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

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση 

εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 

καθοριζόμενους χρόνους από την μελέτη της ανάθεσης 

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, 
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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 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  

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, για κάθε τμήμα, κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα 

ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρείς (3) μήνες. 

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες απαιτήσεις της Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να 

ακολουθήσει :  

α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή 

διατήρησης) που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της διάρκειας εγγύησης που 

ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος..  

β. Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα  

γ.- . Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

δ. Τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής εφόσον 

προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. 

ε. Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax. Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία 

μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.   

στ. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 

επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών (όπου αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές), το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η 

πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί. 

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 

(ή διατήρησης) με δαπάνες του προμηθευτή και ο ΔΗΜΟΣ δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται 

από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά 

έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε 

αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ΔΗΜΟΣ σε βάρος και 

για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.  

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. 
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή 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 ως άνω επιτροπή 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. 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που 

αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 

αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 

επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 

αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 

προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
 

 

Η διακήρυξη αυτή εγκρίθηκε με την αριθμό 161/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.             

 

                           Με εντολή δημάρχου 

                           Ο Αντιδήμαρχος 

                                          Κουσίδης Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου» 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  69/ 2020 

Προϋπολογισμός: 38.626,00€ με το ΦΠΑ 
CPV:34144900-7 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα  για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών μεταφοράς φορτίων και μετακίνησης . 

Η προμήθεια των παραπάνω θα βοηθήσει στα μέγιστα στην προώθηση της αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των 

φυσικών πόρων και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μηδενικής εκπομπής αερίων καυσίμων και 

επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας. 
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Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου  

CPV 34144900-7 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

 

Ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς 
φορτίου (ωφ. Φορτίο καρότσας 

τουλάχιστον 210 Κγρ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% 

31.150,00 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ …… 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και ΛΟΙΠΏΝ ΕΠΙΒΑΡΎΝΣΕΩΝ 38.626,00 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΗΛΙΑΣ ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΛ, email 
 

 Τηλ.: 2310-724670 

 

Το ηλεκτροκίνητο όχημα θα πρέπει : 

Α) να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητο, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στη χρήση 

και λειτουργία για την οποία προορίζεται. 

Β) να είναι κατάλληλο για την μεταφορά τουλάχιστον δύο (2) επιβατών και φορτίου ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 

700Κγρ, και να έχει δύο (2) θύρες κατ’ ελάχιστο. 

Γ) να είναι υποχρεωτικά αμιγώς ηλεκτρικό (δεν θα φέρει μηχανή εσωτερικής καύσης). 

Δ) οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις του, να πληρούν τις 

ισχύουσες διατάξεις και να διαθέτουν έγκριση τύπου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Ε) ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση 

που θα απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Υποχρεούται επίσης για την έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας, πινακίδων κυκλοφορίας και όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας βαραίνουν 

αυτόν. 

Τα έξοδα αυτά δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την σύνταξη της προσφοράς 

του. Ο προμηθευτής υποχρεωτικά θα υποβάλλει στην υπηρεσία (επί ποινή αποκλεισμού) την έγκριση τύπου που έχει 

λάβει από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 
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Πλαίσιο 

 Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να πληρούν τις 

υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η σύννομη κυκλοφορία του στην Ελλάδα.  

Το ολικό μήκος του οχήματος δεν θα πρέπει υπερβαίνει τα 4.000 mm, το πλάτος τα 1.600mm, ενώ η ακτίνα στροφής 

του θα είναι έως 4.000 mm.  

Τα πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας. Το πλαίσιο του 

οχήματος θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις όπως κάμψη, κρούση, στρέψη 

κλπ. Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς μετά ελαστικών επιστρώσεων, κατάλληλου αριθμού και διαστάσεων. 

Το πλαίσιο του οχήματος, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμιά περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση, διαφορετικά ο προμηθευτής οφείλει να 

αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες το πλαίσιο ή μέρος αυτού, με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής. 

Εξαιρείται ρήγμα ή στρέβλωση που προήλθε από αναρμόδια χρήση του οχήματος ή/και πρόσκρουση. 

 Η καμπίνα του οχήματος να είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στον οδηγό ασφαλή και άνετη 

οδήγηση. 

Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει: 

• Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα. 

• Θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο. 

• Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά της 

καμπίνας οδήγησης, και εσωτερικό κεντρικό καθρέπτη. 

• Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού. 

Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα πρέπει να είναι πανοραμικός από κρύσταλλο ασφαλείας σύμφωνα με τια 

απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει και την λοιπή σχετική νομοθεσία. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και να διαθέτει απαραιτήτως ηλεκτρική υποβοήθηση,  με τα κυρίως 

όργανα έλεγχου και χειρισμού θα βρίσκονται κοντά στον οδηγό, ενώ οι βασικές ενδείξεις για τη λειτουργία του 

οχήματος θα παρέχονται μέσω ψηφιακής οθόνης (ωρόμετρο και ρολόι, ταχύμετρο, μετρητή απόστασης, ένδειξη 

φόρτισης μπαταρίας κ.λπ.).  

Το όχημα θα φέρει κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο και κάθισμα για έναν συνοδηγό πλενόμενα σχεδιασμένα για 

βαριά χρήση.  

Η καμπίνα θα φέρει απαραιτήτως δύο πόρτες με αυτόματο κλείδωμα θυρών κατά την κίνηση, Immobilizer, πρίζα 

φόρτισης, επέκταση καλωδίου φόρτισης τουλάχιστον 5 m, ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, παρμπρίζ πανοραμικού 

τύπου,  αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό, εξωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρα, φώτα Led, φανό 

οροφής (φάρος), διακόπτη διακοπής του ρεύματος σε έκτακτες καταστάσεις.  

Το όχημα θα διαθέτει επίσης ηχητική σήμανση πορείας, κατ’ επιλογήν στην εμπροσθοπορεία, και μόνιμη στην 

οπισθοπορεία. 

Βαφή 
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Το όχημα θα πρέπει να παραδοθεί σε χρωματισμό της απολύτου επιλογής του Δήμου, σε κάθε περίπτωση όμως, θα 

πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη λωρίδα κίτρινου χρώματος περιμετρικά του οχήματος, ενδεικτική των οχημάτων 

του Δημόσιου Τομέα. 

Ηλεκτρικός Κινητήρας 

Το όχημα θα είναι υποχρεωτικά αμιγώς ηλεκτρικό (δεν θα φέρει μηχανή εσωτερικής καύσης). Η κινητήρια μονάδα 

θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικός κινητήρας. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ασύγχρονος ικανής ισχύος τουλάχιστον 10 Kw και 

χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης..  

Η τάση φόρτισης (υποχρεωτικά) θα πρέπει να είναι 220 V, και ο τύπος φόρτισης θα πρέπει να είναι φορτιστής 

αυτοκινήτου.  

Διαφορικό  

Το όχημα θα φέρει πίσω κίνηση. Υδραυλικά δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στους οπίσθιους τροχούς και 

μηχανικό παρκόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.  

Σύστημα ανάρτησης  

Σύστημα ανάρτησης τύπου Μακ Φερσον με προοδευτικά ελατήρια και αποσβεστήρες κραδασμών στον εμπρόσθιο 

άξονα και φύλλα σούστας με αποσβεστήρες κραδασμών στον οπίσθιο άξονα.  

 

Σύστημα Πεδήσεως  

Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του οχήματος και τους επιβαίνοντες. Το σύστημα 

πέδησης θα είναι υδραυλικά δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στους οπίσθιους τροχούς.  

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και άλλα εξαρτήματα του συστήματος πέδησης θα είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας 

για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Όλα τα εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 

κατασκευής, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε 

 Το όχημα θα φέρει επίσης υποχρεωτικά φρένο στάθμευσης (χειρόφρενο). 

Τροχοί 

Μονοί τροχοί σε όλους τους άξονες 

 Οι διαστάσεις των τροχών θα είναι κατάλληλες για την ομαλή και ασφαλή κίνηση του οχήματος, οι ζάντες δε, θα 

είναι αλουμινίου υποχρεωτικά.  

Επιδόσεις οχήματος 

 Το ηλεκτρικό όχημα υποχρεωτικά και επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 45 χλμ./ώρα 

 Γωνία αναρρίχησης : τουλάχιστον 20,00 %  
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Χρόνος φόρτισης: μέγιστο 7ώρες 

 Αυτονομία κίνησης με μέση ταχύτητα ≈40 χλμ./ώρα: κατ’ ελάχιστο 90χλμ.  

Εκπομπές CO2: 0 g/k  

Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 1800 kg και το ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 700 κιλά  

Ελκτική ικανότητα (με & χωρίς φρένα) τουλάχιστον 290 kg 

Κιβωτάμαξα 

Η κιβωτάμαξα θα είναι ανατρεπόμενου τύπου, κατασκευασμένη από ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, με 

ελάχιστο μήκος φόρτωσης 2.000 mm, επιφάνεια φόρτωσης όχι μικρότερη από 2,6 m3.. Η ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 

θα διαθέτει παραπέτα (πλέγμα) τα οποία θα ανοίγουν και από τις τρεις πλευρές. 

Συσσωρευτές -  

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου (λιθίου) χωρητικότητας τουλάχιστον 9Kwh έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν την ικανοποιητική και απρόσκοπτη λειτουργία του οχήματος, απαιτούμενος χρόνος φόρτισης δε 

πρέπει να ξεπερνά τις 7h, αυτονομία όχι μικρότερη από 90 Km..  Θα φέρουν  διάρκεια ζωής και εγγύηση τουλάχιστον 

5 ετών  

Ηλεκτρικό σύστημα  

Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με 

τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι δε εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, 

φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, υαλοκαθαριστήρες .  

Εξοπλισμός  

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τον εξοπλισμό που προβλέπεται από τον Ν. 2696/1999 και την λοιπή σχετική 

νομοθεσία, καθώς επίσης και με τον παρακάτω εξοπλισμό, κατ’ελάχιστο:  

• Ρυθμιζόμενα φώτα  

• Φώτα ομίχλης  

• Αλάρμ οπισθοπορείας  

• Παροχή 12 V  

• Πατάκια  

• Θέρμανση  

• Ασύρματο κλειδί οχήματος  

• Σκίαστρο  

• Air-condition Π 

 πυροσβεστήρα,  
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 ρεζέρβα,  

 γρύλλο,  

 τρίγωνο,  

 φαρμακείο 

 Για τον εξοπλισμό των οχημάτων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-99) «Κύρωση Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα και η λοιπή σχετική νομοθεσία.  

Η υπηρεσία προτείνει ως πρώτη επιλογή χρώματος το ΛΕΥΚΟ και ως δεύτερη επιλογή το ΑΣΗΜΙ και θα φέρει κίτρινη 

λωρίδα. Επιπλέον η ανάδοχος οφείλει να και στις δυο πλευρές του οχήματος να αναγράφεται το Λογότυπο ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ σε λωρίδα διαστάσεως καθ ύψος σε συνεννόηση με την υπηρεσία 

Επίσης θα φέρει την απαραίτητη πινακίδα ΕΣΠΑ 

 

Θα κατατεθούν τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των οχημάτων και όλα τα 

έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία κλπ.) για την καταχώρηση και τα οποία είναι 

απαραίτητα για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων κυκλοφορίας και τελών κυκλοφορίας από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. (Όλα τα παραπάνω θα εκδοθούν αδαπάνως από τον προμηθευτή). 

 

Φόρτιση Οχημάτων 

 Η φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος  θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που θα 

συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του χώρου εγκατάστασης. Δεν θα πρέπει να απαιτείται ιδιαίτερη εγκατάσταση για 

την φόρτιση , παρά μόνο η φόρτιση να γίνεται μέσω κοινών ρευματοδοτών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.  

Το κάθε ηλεκτρικό όχημα θα πρέπει να μπορεί να φορτίσει υπό τις εξής προϋποθέσεις: Με τη χρήση 

προσφερόμενου εξοπλισμού (καλωδίου μετατροπής) θα πρέπει να μπορεί να φορτίσει από οποιαδήποτε συμβατική 

μονοφασική πρίζα Σούκο, με ρυθμό που να επιτρέπει τη φόρτιση από επίπεδο 0% σε 100% το ανώτερο σε 7 ώρες 

ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει προστασία από υπερφόρτιση..  

Το όχημα θα πληροί όλες τις προδιαγραφές με τις οποίες έλαβε την έγκριση τύπου βαρέως τετράχρονου επιβατικού 

οχήματος. Η έγκριση τύπου επί ποινή αποκλεισμού θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο υποβολής των 

προδιαγραφών του οχήματος 

 

Χρόνος Παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης στην υπηρεσία δεν θα υπερβαίνει  τους τέσσερις (  4 ) μήνες 
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Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου με ευθύνη του προμηθευτή , για την μεταφορά και 

την ασφάλειά τους  

 

Εκπαίδευση 

Με την παράδοση του  οχήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον μια (1) 

εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του στις εγκαταστάσεις του, τρείς (3) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα 

χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 

Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθούν: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου  για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ.214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. 

2. Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν 

πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων ) 

3. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ , κατάλληλη για τις 

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων .. 

4. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων 

εργασιών , θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά επίσης αντίγραφο της αδείας του συνεργαζόμενου 

συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι , σε περίπτωση της εργασίας αναλαμβάνει να 

εκτελεί για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής 

άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την 

αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση 

Τεχνική Υποστήριξη. 

Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει (θα περιλαμβάνεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ )  

1. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας 2 έτη για το πλήρες όχημα (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) 

2. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης για την αντισκωρική προστασία του οχήματος για τουλάχιστον 10 έτη. 

3. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης για τους συσσωρευτές του οχήματος για τουλάχιστον 5 έτη. 

4. Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 
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5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός των δωρεάν service (συμπεριλαμβανομένου της εργασίας 

και των αναγκαίων υλικών αυτού) που παρέχονται α οποία θα είναι τουλάχιστον 2 

6. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /service. Η ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης /αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)εργάσιμων ημερών από την 

εγγραφή ειδοποίηση  περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ είκοσι (20) εργασίμων ημερών.( Να 

κατατεθεί στην τεχνική προσφορά άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.)  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

       

α/α Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Δαπάνη ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

3 
Προμήθεια ενός  

ηλεκτροκίνητου  οχήματος  

μεταφοράς φορτίου  

1 31.150,00 31.150,00 7.476,00 38.626,00 

ΣΥΝΟΛΑ 31.150,00 7.476,00 38.626,00 

 

 

Αμπελόκηποι 28/08/2020

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΕΛΕΓΧΗΘΗΚΕ – 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ηλίας Ρουσσέτης 

 
Μηχανολόγος Μηχ. ΤΕ 

Αν. Προιστάμενος Τμήματος Κίνησης και 
διαχείρησης Οχημάτων και μηχανημάτων 

 Αικ Φωτέα 
 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας – 

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών για 

την φόρτιση των  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων του δήμου. 

Οι φορτιστές και τα υλικά εγκατάστασης αυτών θα παραδοθούν στο συνεργεί ο ηλεκτρολόγων του Δήμου.  Η 

εγκατάσταση των φορτιστών  θα γίνει από το συνεργείο του Δήμου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ, τις ελληνικές 

προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ και  θα φέρουν σήμανση CE.  

 

Φορτιστής 11kW τύπου Wallbox 

Τριφασικός ΑC φορτιστής 11kW τύπου Wallbox επαγγελματικού τύπου με: 

• Βαθμός στεγανότητας & προστασίας από κρούση: IP 54 & IK 10. 

 Ενσωματωμένες προστασίες για μέγιστη ασφάλεια 

1. Προστασία διαρροής από ρεύματα DC  

2. Προστασία υπερφόρτισης. 

3. Προστασία υπέρτασης & υπότασης. 

4. Προστασία διαρροής προς γη. 

5. Αντικεραυνική προστασία. 

6. Προστασία σφάλματος προς γη μέσω συνεχούς επιτήρησης του αγωγού γείωσης. 

• Συνδεσιμότητα μέσω: 

i. Ethernet RJ45. 

ii. Bluetooth. 

iii. Wifi. 

iv. Πρωτόκολλο OCPP 1.6. 

v. Θύρα RS485/P1 για σύνδεση με εξωτερικό μετρητή ενέργειας. 

• Έλεγχος της λειτουργίας του φορτιστή μέσω εφαρμογής (App) ή κάρτα RFID. 

• Διαχείριση φορτίου καθώς θα υπάρχει: 

a. Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας. 

b. Δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης φορτίου μέσω εξωτερικού μετρητή ενέργειας. 

c. Έτοιμο για ενσωμάτωση σε Έξυπνο κτίριο ή κατοικία. 

Σύνδεση με το αυτοκίνητο  με καλώδιο μήκους 5 m και φις Τύπου 2. Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το σώμα 

του φορτιστή 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -30ο C  εως 50ο C 

 

Ο κάθε φορτιστής θα παραδοθεί με εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας κα συντήρησης στα ελληνικά . 

 

Καλώδια 

Καλώδια τύπου Ε1VV-U (ΝΥY). Kαλώδια με μονόκλωνους αγωγούς, ονομαστικής τάσης Uον=0,6/1 ΚV, με μόνωση 

και μανδύα PVC. Τδ=70οC, Τβρ=170οC. Κατά ΕΛΟΤ 843.  

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  69/ 2020 

Προϋπολογισμός: 11.054,00€ με το ΦΠΑ 
CPV: 31681410-0 
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Ηλεκτρικός Πίνακας  

Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να κατασκευασθεί  σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού 

Κράτους τις ισχύουσες οδηγίες της ΔΕΗ και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των 

ατυχημάτων 

Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να κατασκευασθεί  για να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο και 

πρέπει  να εξασφαλίζει  βαθμό προστασίας: ΙΡ 65 . 

Ο ηλεκτρολογικός  πίνακας  θα παραδοθεί με πιστοποίηση. 

Συνθήκες εγκατάστασης 

· Τοποθεσία Θεσσαλονίκη / Αμπελόκηποι 

· Μεγίστη θερμοκρασία 

  

45 oC 

· Ελάχιστη θερμοκρασία  -15 οC 

· Περιβάλλον:  

  

Διαβρωτικό  

· Κατασκευή:  

  

Τύπος ερμαρίου 

 

Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας: 

· Σύστημα διανομής: α) τριφασικό + γείωση + ουδέτερος 

· Τάση λειτουργίας: β)380 V 

· Τάση δοκιμής: 2500 V 

· Συχνότητα: 50 Hz – 4%+2% 

· Τάση βοηθητικών 

κυκλωμάτων: 

α) 24 VDC για τα διάφορα όργανα  

β)220 V AC για τα λοιπά κυκλώματα 

· Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο 

σημείο που δίδεται ή ηλεκτρική ενέργεια (0.5 

sec) 

25 ΚΑ 

· Υπερθέρμανση Σύμφωνα με κανονισμούς IEC 439 

 

Κιβώτιο ηλεκτρικού Πίνακα 

Ο βαθμός προστασίας του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι ΙΡ 65 . Τα κιβώτια των ηλεκτρικών πινάκων πρέπει 

να είναι γερής κατασκευής από κράμα αλουμινίου ή από ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ., ελάχιστο πάχος 

2mm – βαφή και παρυφή λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm – με πόρτες από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm.Το 

εσωτερικό του πίνακα όπου θα βρίσκονται τα υλικά και οι συσκευές του  (επίσης από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 

2,5mm) πρέπει να είναι προσθαφαιρετό. Η μετωπική μεντεσεδένια πόρτα θα έχουν κλειδαριά. Η πόρτα θα είναι 

παραλληλόγραμμου σχήματος. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε 

να τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστης επιφάνειας 1cm2. Η βάση του πίνακα θα είναι κλειστή με 

προσθαφαίρετες πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται 

με κατάλληλους στυπιοθλήπτες.  
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Ο πίνακας είναι σχεδιασμένος, έτσι ώστε να προβλέπουν ελεύθερο χώρο για προσθήκες που θα πραγματοποιηθούν 

αργότερα. Για το λόγο αυτό στην μεταλλική μετωπική επιφάνεια των πινάκων θα παραμένει ελεύθερος χώρος ίσος με 

τουλάχιστον 20% του ολικού εμβαδού της μετωπικής επιφάνειας του πίνακα.  

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω και πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος 

χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες στα καλώδια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η τοποθέτηση 

ενός προφίλ για την υδατοστεγή στερέωση των προαναφερόμενων καλωδίων.  

Οι αγωγοί, βάση των κανονισμών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μικρά κανάλια από PVC τα οποία είναι 

άκαυστα.. Αγωγοί διαφορετικής τάσης λειτουργίας θα γίνεται προσπάθεια να βαδίζουν σε διαφορετικά κανάλια  

Οι κλέμμες πρέπει να είναι σε διαιρετούς ακροδέκτες, ελαχίστης διατομής 2.5mm2 με διαφράγματα όπου είναι 

απαραίτητο. (π.χ για τον διαχωρισμό  τάσεων λειτουργίας). Οι κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες.  

Η κατασκευή του πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά 

μετά την· αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται 

η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς να. μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών 

οργάνων.  

Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής διατομής και 

επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη, θα 

υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας.  

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" στο κάτω 

μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων.  

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη στο επισυναπτόμενο σχέδιο η ανύψωση 

θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει 

να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDE  

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια των 

κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.  

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.  

Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες λωρίδες 

λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από θερμοπλαστική μόνωση.  

Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες κλέμμες (τρεις 

φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  

Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθμός 

προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.  

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει 

πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα.  

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του αγωγού 

από τη βίδα σύσφιξης. 

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο 

χάλυβα.  

 

 

2. Υλικά πινάκων 

Ασφάλειοθήκες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης 

και πώματος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

Μικροαυτόματοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 
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Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες 

υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.  

Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου Β εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Προδιαγραφές που 

καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική 

τους 

Ονομαστικό 

ρεύμα 

ΙΝ 

Ελάχιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Μέγιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Ρεύμα στο οποίο 

επενεργούν τα 

μαγνητικά 

Τύπος Β μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 

VDΕ 0641 

CEE ΡUΒL.19 

πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 

Επεξηγήσεις: 

α.  Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής 

 Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει. 

β.  Μέγιστο ρεύμα δοκιμής 

 Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. 

 Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση από τη 

στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι τύπου "Περιορισμού 

έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. 

 γ.  Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  

 Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο 

αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις. 

(1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος. 

(2) Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο 

στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο 

σύστημα. 

δ. Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτομάτων 

Στην περίπτωση που προταχθούν μικροαυτόματοι θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική 

λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις: 

(1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος. 

(2) Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος του μικρότερου στοιχείου τότε αυτό το 

αναλαμβάνει ο μικροαυτόματος του μεγαλύτερου στοιχείου και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κινδυνο για πρόκληση 

βλάβης στο σύστημα. 
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Αμπερόμετρα – Βολτόμετρα 

- Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15-60 ΗΖ με ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 x  96. 

- Κλάση: 1,5. 

- Εδραση: μέσω ημιαξόνων. 

- Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόμετρα 1 έως 5 VΑ. 

- Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης, αμπερόμετρα: 50πλή  επί 15, 4πλή επί 2-3 

min, 2πλή επί 10 min, βολτόμετρα:   2πλή επί  1  min. 

- Περιοχή μέτρησης: ανάλογα με τη χρήση. 

Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

Τα αμπερόμετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω μετασχηματιστή /5Α για περιοχή μετρήσεων 

πάνω από 60Α. 

Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  

α.  Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. 

β.  Εχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι ενός 

μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 

γ.  Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του αποζεύκτου. 

δ.  Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

 

Διακόπτες διαρροής 

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα xρησιμοποιούνται για προστασία από ρεύμα διαρροής 

σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30mΑ.  

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 63Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SZ. 

Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώματος ανάλογη με την στάθμη του πίνακα που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 

- Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται μαχαιρωτά φυσίγγια μεγεθών 00....3 κατά DIN 43620. 

- Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ΟΝ-OFF. 

- Η διακοπή θα γίνεται με την βοήθεια ελατηρίων αποταμίευσης ενέργειας. 

- Θα είναι πλήρους ασφαλείας με απομόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην θέση OFF. 





47 
 

- Θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

 

Ενδεικτικού τύπου OESA ή SR-M  της ΑΒΒ. 

 

Διακοπτικό υλικό Γ.Π Υποσταθμού 

Αυτόματος διακόπτης ισχύος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο δηλ 18kA – 100A 

Icu στα 400 V, 50 Hz18kA 

Αριθμός Προστατευόμενων πόλων:3 

Ονομαστικό μόνιμο ρεύμα Iu100A 

Ρύθμιση προστασίας υπερέντασης: 70-100A 

Στιγμιαία ρυθμ.βραχυκυκλώματος: 1.000A 

Σύνδεση κύριου κυκλώματος: Μπροστινή σύνδεση 

Τύπος στήριξης: Με ανταπτορα στερεωσης 

Τύπος στοιχείου ελέγχου: Μοχλός κοκοράκι 

Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση 

Συμμόρφωση ΕΝ60947, IEC 60947,CE 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φορτιστής 11kW τύπου Wallbox τεμ 2 1894 3788,00 

2 Καλώδιο ΝΥΥ 5x50 mm2 m 200 21,042 4208,40 

3 Ηλεκτρολογικός Πίνακας όπως σχέδιο τεμ 1 700 700,00 

4 Διακοπτικό υλικό Γ.Π Υποσταθμού τεμ 1 150 150,00 

5 Μικροϋλικά(κως,φις…) κατ’αποκοπή  68,12 68,12 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8.914,52 

      Φ.Π.Α 24% 2.139,48 

      ΣΥΝΟΛΟ 11.054,00 

 

 

 

Αμπελόκηποι 28/08/2020  

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΕΛΕΓΧΗΘΗΚΕ – 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ηλίας Ρουσσέτης 

 

Μηχανολόγος Μηχ. ΤΕ 

Αν. Προιστάμενος Τμήματος Κίνησης και 

διαχείρησης Οχημάτων και 

μηχανημάτων 

 Αικ Φωτέα 

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδομίας – 

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)  ημέρες7 από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης/ Δήμος ή ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ή ΝΠΙΔ ΚΔΕΔΑΜ 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης/ / Δήμος ή ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ή ΝΠΙΔ ΚΔΕΔΑΜ 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/16  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
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ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Προκήρυξη Διακήρυξης 

Αμπελόκηποι, 28-05-21 

                                  Αριθμ.Πρωτ.: 11143 

  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την 

«Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών 
εγκατάστασης αυτών» με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: € 40.064,52 ΦΠΑ : 9.615,48 €) και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ)», 

εκτιμώμενης αξίας 38.626,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  31.150,00€, ΦΠΑ: 7.476,00€)  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» εκτιμώμενης αξίας 11.054,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  8.914,52€, ΦΠΑ 2.139,48€). 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος» 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δημοτική ενότητα Αμπελοκήπων, με δ/νση Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2ος όροφος, αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-06-21 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:00 έως 09:30 (καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού) 

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ  56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Τηλέφωνο:   +30 -2313 – 313.644,  fax:  +30 -2313 – 313.625 

Ηλεκτρονική διεύθυνση   :  promithies@ampelokipi-menemeni.gr,  

Δικτυακός Τόπος            :  http://www.ampelokipi-menemeni.gr    

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο site του δήμου  

Το πλήρες κείμενο της με 690/21 Διακήρυξης της ανάθεσης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: ** 

Κωδικοί CPV: 34144900-7 και 31681410-0. 

Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ 

Χρονική διάρκεια Σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της υπογραφής της. 
Χρηματοδότηση: Το έργο αφορά την Πράξη «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων» η 

οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό 

MIS 5041736.  

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς 

και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και παρέχουν 

εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.  
Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 
Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν.4412/16)  
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας-

σύμβασης.  
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Μόνο για το τμήμα 1: Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, κατά την περίοδο της εγγύησης καλής 

λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η 

αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα οκτώ (8) 

μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  
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Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

Ενστάσεις: Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

 

      Με εντολή δημάρχου 

                                                                                                                       Ο Αντιδήμαρχος 

                            

                Κουσίδης Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – EEEΣ  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική 

ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]   

 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει 

υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις 

οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία:    ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:   997742400 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):  www.ampelokipi-menemeni.gr 
Πόλη:      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Οδός και αριθμός:    ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 12 
Ταχ. κωδ.:     56123 
Αρμόδιος επικοινωνίας:    ΛΙΑΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Τηλέφωνο:     2313313644 
φαξ:      2313313625 
Ηλ. ταχ/μείο:     d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr 
Χώρα:      GR 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 
Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών 
εγκατάστασης αυτών»  

Σύντομη περιγραφή: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210 

Κγρ)», εκτιμώμενης αξίας 38.626,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  31.150,00€, ΦΠΑ: 

7.476,00€)  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» εκτιμώμενης αξίας 

11.054,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  8.914,52€, ΦΠΑ 2.139,48€). 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
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υπάρχει): 690/21 
 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 

 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Ναι / Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα...): 
- 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης: 
- 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 
Απάντηση: 
- 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 

που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
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Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 
 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία 

είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 

χώρα εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
Διευκρινίστε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
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δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων 

κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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; 
Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 
Απάντηση: 
Ναι 

 
Λήξη.  
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 

προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό 

του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) 

ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των 

υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική u946 ßάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να το πράξει] ή 
 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο 

εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που 

έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 49.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.064,52 ΦΠΑ : 9.615,48€) 
 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ)», 

εκτιμώμενης αξίας 38.626,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  31.150,00€, ΦΠΑ: 7.476,00€)  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 

Επωνυμία: 

ΑΦΜ: 

Δ.Ο.Υ: 

Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη): 

Στοιχεία Επικοινωνίας: (Τηλ. Fax, E-mail): 

 

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  

μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας 

τουλάχιστον 210 Κγρ) 

ΤΜΧ 
1  

 Μερικό Σύνολο  

 ΦΠΑ 24%  

 Σύνολο  

 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ …  

 Γενικό Σύνολο  

 

Επιπλέον, ως προς τον τρόπο πληρωμής, επιλέγω (ΝΑΙ/ΟΧΙ) την χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5.1 

της παρούσας διακήρυξης  

Τόπος - Ημερομηνία 
–     – 2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΥΤΩΝ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 49.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.064,52 ΦΠΑ : 9.615,48€) 
 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» εκτιμώμενης αξίας 11.054,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  8.914,52€, ΦΠΑ 2.139,48€). 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 

Επωνυμία: 

ΑΦΜ: 

Δ.Ο.Υ: 

Ταχ.Δ/νση: (οδός αριθμός, ΤΚ, Πόλη): 

Στοιχεία Επικοινωνίας: (Τηλ. Fax, E-mail): 

 

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Φορτιστής 11kW τύπου Wallbox τεμ 
2  

2. Καλώδιο ΝΥΥ 4x50 mm2 m 
200  

3. Ηλεκτρολογικός Πίνακας όπως σχέδιο τεμ 
1  

4. Διακοπτικό υλικό Γ.Π Υποσταθμού τεμ 
1  

5. Μικροϋλικά(κως,φις…) κατ’απ

οκοπή 

  

 Μερικό Σύνολο  

 ΦΠΑ 24%  

 Γενικό Σύνολο  

Επιπλέον, ως προς τον τρόπο πληρωμής, επιλέγω (ΝΑΙ/ΟΧΙ) την χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5.1 

της παρούσας διακήρυξης  

Τόπος - Ημερομηνία 
     –     – 2021 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
  (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 





 

Σελίδα 72 

 





 

Σελίδα 73 

Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το ηλεκτροκίνητο όχημα θα πρέπει :    

Α) να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητο, από υλικά 

άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στη χρήση και λειτουργία 

για την οποία προορίζεται. 

ΝΑΙ   

Β) να είναι κατάλληλο για την μεταφορά τουλάχιστον δύο (2) 

επιβατών και φορτίου ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 700Κγρ, και να 

έχει δύο (2) θύρες κατ’ ελάχιστο. 

ΝΑΙ   

Γ) να είναι υποχρεωτικά αμιγώς ηλεκτρικό (δεν θα φέρει μηχανή 

εσωτερικής καύσης). 

ΝΑΙ   

Δ) οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά 

κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις του, να πληρούν τις 

ισχύουσες διατάξεις και να διαθέτουν έγκριση τύπου για την έκδοση 

άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

Ε) ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε 

οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα 

απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

Υποχρεούται επίσης για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων 

κυκλοφορίας και όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των τελών 

κυκλοφορίας βαραίνουν αυτόν. 

ΝΑΙ   

Τα έξοδα αυτά δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως και θα πρέπει να 

συνεκτιμηθούν κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ο 

προμηθευτής υποχρεωτικά θα υποβάλλει στην υπηρεσία (επί ποινή 

αποκλεισμού) την έγκριση τύπου που έχει λάβει από την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

ΝΑΙ   

  





 

Σελίδα 74 

Πλαίσιο    

 Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά 

κατασκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες 

διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η σύννομη κυκλοφορία του στην 

Ελλάδα.  

ΝΑΙ   

Το ολικό μήκος του οχήματος δεν θα πρέπει υπερβαίνει τα 4.000 mm, 

το πλάτος τα 1.600mm, ενώ η ακτίνα στροφής του θα είναι έως 4.000 

mm.  

ΝΑΙ   

Τα πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής, 

σύγχρονης τεχνολογίας. Το πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι 

έτσι κατασκευασμένο ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις όπως κάμψη, 

κρούση, στρέψη κλπ. Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς μετά 

ελαστικών επιστρώσεων, κατάλληλου αριθμού και διαστάσεων. 

ΝΑΙ   

Το πλαίσιο του οχήματος, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως 

καλής λειτουργίας, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση, διαφορετικά ο 

προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες το 

πλαίσιο ή μέρος αυτού, με άλλο περισσότερο ενισχυμένης 

κατασκευής. Εξαιρείται ρήγμα ή στρέβλωση που προήλθε από 

αναρμόδια χρήση του οχήματος ή/και πρόσκρουση. 

ΝΑΙ   

 Η καμπίνα του οχήματος να είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να 

προσφέρει στον οδηγό ασφαλή και άνετη οδήγηση. 

ΝΑΙ   

Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει:    

• Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά 

σήματα. 

ΝΑΙ   

• Θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο 

καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο. 

ΝΑΙ   

• Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους 

εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης, 

και εσωτερικό κεντρικό καθρέπτη. 

ΝΑΙ   

• Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με 

εκτόξευση νερού. 

ΝΑΙ   

Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα πρέπει να είναι πανοραμικός από 

κρύσταλλο ασφαλείας σύμφωνα με τια απαιτήσεις του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει και την λοιπή σχετική νομοθεσία. 

ΝΑΙ   

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και να διαθέτει 

απαραιτήτως ηλεκτρική υποβοήθηση,  με τα κυρίως όργανα έλεγχου 

και χειρισμού θα βρίσκονται κοντά στον οδηγό, ενώ οι βασικές 

ενδείξεις για τη λειτουργία του οχήματος θα παρέχονται μέσω 

ψηφιακής οθόνης (ωρόμετρο και ρολόι, ταχύμετρο, μετρητή 

απόστασης, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας κ.λπ.).  

ΝΑΙ   
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Το όχημα θα φέρει κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο και κάθισμα για 

έναν συνοδηγό πλενόμενα σχεδιασμένα για βαριά χρήση.  

ΝΑΙ   

Η καμπίνα θα φέρει απαραιτήτως δύο πόρτες με αυτόματο κλείδωμα 

θυρών κατά την κίνηση, Immobilizer, πρίζα φόρτισης, επέκταση 

καλωδίου φόρτισης τουλάχιστον 5 m, ζώνες ασφαλείας τριών 

σημείων, παρμπρίζ πανοραμικού τύπου,  αντιηλιακά σκιάδια, 

εσωτερικό φωτισμό, εξωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρα, 

φώτα Led, φανό οροφής (φάρος), διακόπτη διακοπής του ρεύματος 

σε έκτακτες καταστάσεις.  

ΝΑΙ   

Το όχημα θα διαθέτει επίσης ηχητική σήμανση πορείας, κατ’ 

επιλογήν στην εμπροσθοπορεία, και μόνιμη στην οπισθοπορεία. 

ΝΑΙ   

Βαφή    

Το όχημα θα πρέπει να παραδοθεί σε χρωματισμό της απολύτου 

επιλογής του Δήμου, σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να φέρει 

την προβλεπόμενη λωρίδα κίτρινου χρώματος περιμετρικά του 

οχήματος, ενδεικτική των οχημάτων του Δημόσιου Τομέα. 

ΝΑΙ   

Ηλεκτρικός Κινητήρας    

Το όχημα θα είναι υποχρεωτικά αμιγώς ηλεκτρικό (δεν θα φέρει 

μηχανή εσωτερικής καύσης). Η κινητήρια μονάδα θα είναι 

υποχρεωτικά ηλεκτρικός κινητήρας. 

ΝΑΙ   

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), 

ασύγχρονος ικανής ισχύος τουλάχιστον 10 Kw και χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης..  

ΝΑΙ   

Η τάση φόρτισης (υποχρεωτικά) θα πρέπει να είναι 220 V, και ο τύπος 

φόρτισης θα πρέπει να είναι φορτιστής αυτοκινήτου.  

ΝΑΙ   

Διαφορικό     

Το όχημα θα φέρει πίσω κίνηση. Υδραυλικά δισκόφρενα εμπρός και 

ταμπούρα στους οπίσθιους τροχούς και μηχανικό παρκόφρενο, τα 

οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.  

ΝΑΙ   

Σύστημα ανάρτησης     

Σύστημα ανάρτησης τύπου Μακ Φερσον με προοδευτικά ελατήρια 

και αποσβεστήρες κραδασμών στον εμπρόσθιο άξονα και φύλλα 

σούστας με αποσβεστήρες κραδασμών στον οπίσθιο άξονα.  

ΝΑΙ   

    

Σύστημα Πεδήσεως     

Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την κυκλοφορία του 

οχήματος και τους επιβαίνοντες. Το σύστημα πέδησης θα είναι 

υδραυλικά δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα στους οπίσθιους 

τροχούς.  

ΝΑΙ   

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και άλλα εξαρτήματα του συστήματος 

πέδησης θα είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας για μακροχρόνια 

καλή λειτουργία. Όλα τα εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να είναι τα 

ΝΑΙ   
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γνήσια του εργοστασίου κατασκευής, τα οποία θα ικανοποιούν όλες 

τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε 

 Το όχημα θα φέρει επίσης υποχρεωτικά φρένο στάθμευσης 

(χειρόφρενο). 

ΝΑΙ   

Τροχοί    

Μονοί τροχοί σε όλους τους άξονες ΝΑΙ   

 Οι διαστάσεις των τροχών θα είναι κατάλληλες για την ομαλή και 

ασφαλή κίνηση του οχήματος, οι ζάντες δε, θα είναι αλουμινίου 

υποχρεωτικά.  

ΝΑΙ   

Επιδόσεις οχήματος    

Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 45 χλμ./ώρα ΝΑΙ   

 Γωνία αναρρίχησης : τουλάχιστον 20,00 %  ΝΑΙ   

Χρόνος φόρτισης: μέγιστο 7ώρες ΝΑΙ   

 Αυτονομία κίνησης με μέση ταχύτητα ≈40 χλμ./ώρα: κατ’ ελάχιστο 

90χλμ.  

ΝΑΙ   

Εκπομπές CO2: 0 g/k  ΝΑΙ   

Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 1800 kg και 

το ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 700 κιλά  

ΝΑΙ   

Ελκτική ικανότητα (με & χωρίς φρένα) τουλάχιστον 290 kg ΝΑΙ   

Κιβωτάμαξα    

Η κιβωτάμαξα θα είναι ανατρεπόμενου τύπου, κατασκευασμένη από 

ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, με ελάχιστο μήκος 

φόρτωσης 2.000 mm, επιφάνεια φόρτωσης όχι μικρότερη από 2,6 

m3.. Η ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα θα διαθέτει παραπέτα (πλέγμα) τα 

οποία θα ανοίγουν και από τις τρεις πλευρές. 

ΝΑΙ   

Συσσωρευτές -     

Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου (λιθίου) 

χωρητικότητας τουλάχιστον 9Kwh έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την 

ικανοποιητική και απρόσκοπτη λειτουργία του οχήματος, 

απαιτούμενος χρόνος φόρτισης δε πρέπει να ξεπερνά τις 7h, 

αυτονομία όχι μικρότερη από 90 Km..  Θα φέρουν  διάρκεια ζωής και 

εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών  

ΝΑΙ   

Ηλεκτρικό σύστημα     

Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και 

σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να 

είναι δε εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, 

προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, 

υαλοκαθαριστήρες .  

ΝΑΙ   

Εξοπλισμός     
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Για τον εξοπλισμό των οχημάτων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-99) «Κύρωση Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα και η λοιπή σχετική νομοθεσία. 

Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τον εξοπλισμό που προβλέπεται 

από τον Ν. 2696/1999 και την λοιπή σχετική νομοθεσία, καθώς 

επίσης και με τον παρακάτω εξοπλισμό, κατ’ελάχιστο:  

   

• Ρυθμιζόμενα φώτα  ΝΑΙ   

• Φώτα ομίχλης  ΝΑΙ   

• Αλάρμ οπισθοπορείας  ΝΑΙ   

• Παροχή 12 V  ΝΑΙ   

• Πατάκια  ΝΑΙ   

• Θέρμανση  ΝΑΙ   

• Ασύρματο κλειδί οχήματος  ΝΑΙ   

• Σκίαστρο  ΝΑΙ   

• Air-condition Π ΝΑΙ   

 πυροσβεστήρα,  ΝΑΙ   

 ρεζέρβα,  ΝΑΙ   

 γρύλλο,  ΝΑΙ   

 τρίγωνο,  ΝΑΙ   

 φαρμακείο ΝΑΙ   

Η υπηρεσία προτείνει ως πρώτη επιλογή χρώματος το ΛΕΥΚΟ και ως 

δεύτερη επιλογή το ΑΣΗΜΙ και θα φέρει κίτρινη λωρίδα. Επιπλέον η 

ανάδοχος οφείλει να και στις δυο πλευρές του οχήματος να 

αναγράφεται το Λογότυπο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ σε 

λωρίδα διαστάσεως καθ ύψος σε συνεννόηση με την υπηρεσία 

Επίσης θα φέρει την απαραίτητη πινακίδα ΕΣΠΑ 

ΝΑΙ   

Θα κατατεθούν τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή 

και καλή λειτουργία των οχημάτων και όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία κλπ.) για 

την καταχώρηση και τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της 

άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων κυκλοφορίας και τελών κυκλοφορίας 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. (Όλα τα παραπάνω θα εκδοθούν 

αδαπάνως από τον προμηθευτή). 

ΝΑΙ   
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Φόρτιση Οχημάτων    

 Η φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος  θα πρέπει να πραγματοποιείται 

με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που θα συνδέεται στο ηλεκτρικό 

δίκτυο του χώρου εγκατάστασης. Δεν θα πρέπει να απαιτείται 

ιδιαίτερη εγκατάσταση για την φόρτιση , παρά μόνο η φόρτιση να 

γίνεται μέσω κοινών ρευματοδοτών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.  

ΝΑΙ   

Το κάθε ηλεκτρικό όχημα θα πρέπει να μπορεί να φορτίσει υπό τις 

εξής προϋποθέσεις: Με τη χρήση προσφερόμενου εξοπλισμού 

(καλωδίου μετατροπής) θα πρέπει να μπορεί να φορτίσει από 

οποιαδήποτε συμβατική μονοφασική πρίζα Σούκο, με ρυθμό που να 

επιτρέπει τη φόρτιση από επίπεδο 0% σε 100% το ανώτερο σε 7 ώρες 

ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει προστασία από υπερφόρτιση..  

ΝΑΙ   

Χρόνος Παράδοσης    

Ο χρόνος παράδοσης στην υπηρεσία δεν θα υπερβαίνει  <=  4 μήνες   

Τόπος Παράδοσης    

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου με 

ευθύνη του προμηθευτή , για την μεταφορά και την ασφάλειά τους  

NAI   

Εκπαίδευση    

Με την παράδοση των οχημάτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

εκπαιδεύσει δωρεάν, για τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα, με 

κατάλληλο προσωπικό του στις εγκαταστάσεις του, τρείς (3) 

τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και 

επισκευής των οχημάτων 

NAI   

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία    

Με την Τεχνική Προσφορά να κατατεθούν    

Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου  

για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της 

οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ.214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να 

είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις. 

NAI   

Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου 

μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση 

προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων ) 

NAI   

Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο 

φορέα σε ισχύ , κατάλληλη για τις επισκευές και συντηρήσεις που 

απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων .. 

NAI   

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο 

συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών , θα καταθέσει με τα 

δικαιολογητικά επίσης αντίγραφο της αδείας του συνεργαζόμενου 

συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι , σε 

περίπτωση της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελεί για λογαριασμό του 

αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόμιση της 

NAI   
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σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η 

προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας 

συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση 

Τεχνική Υποστήριξη.    

Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει (θα 

περιλαμβάνεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

   

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας 2 έτη για το πλήρες 

όχημα (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) 

NAI   

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης για την αντισκωρική προστασία του 

οχήματος για τουλάχιστον 10 έτη. 

NAI   

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης για τους συσσωρευτές του οχήματος για 

τουλάχιστον 5 έτη. 

NAI   

Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη.Το 

διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα 

είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

NAI   

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός των δωρεάν service 

(συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και των αναγκαίων υλικών 

αυτού) που παρέχονται  

NAI >=2   

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών 

συντήρησης /service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης 

/αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2)εργάσιμων ημερών 

από την εγγραφή ειδοποίηση  περί βλάβης και η έντεχνη 

αποκατάσταση το πολύ είκοσι (20) εργασίμων ημερών.( Να κατατεθεί 

στην τεχνική προσφορά άδεια λειτουργίας του συνεργείου 

συντήρησης στην Ελλάδα.) 

NAI   
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Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών για την 

φόρτιση των  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων του δήμου. Η εγκατάσταση των υλικών θα γίνει από το συνεργείο του δήμου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ, τις ελληνικές προδιαγραφές 

τυποποίησης ΕΛΟΤ και  θα φέρουν σήμανση CE.  

 

Φορτιστής 11kW τύπου Wallbox 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τριφασικός ΑC φορτιστής 11kW τύπου Wallbox 

επαγγελματικού τύπου με: 

NAI   

• Βαθμός στεγανότητας & προστασίας από 

κρούση: IP 54 & IK 10. 

NAI   

 Ενσωματωμένες προστασίες για μέγιστη 

ασφάλεια 

NAI   

1. Προστασία διαρροής από ρεύματα DC  NAI   

2. Προστασία υπερφόρτισης. NAI   

3. Προστασία υπέρτασης & υπότασης. NAI   

4. Προστασία διαρροής προς γη. NAI   

5. Αντικεραυνική προστασία. NAI   

6. Προστασία σφάλματος προς γη μέσω 

συνεχούς επιτήρησης του αγωγού 

γείωσης. 

NAI   

• Συνδεσιμότητα μέσω: NAI   

i. Ethernet RJ45. NAI   

ii. Bluetooth. NAI   

iii. Wifi. NAI   

iv. Πρωτόκολλο OCPP 1.6. NAI   

v. Θύρα RS485/P1 για σύνδεση με 

εξωτερικό μετρητή ενέργειας. 

NAI   

• Έλεγχος της λειτουργίας του φορτιστή μέσω 

εφαρμογής (App) ή κάρτα RFID. 

NAI   

• Διαχείριση φορτίου καθώς θα υπάρχει: NAI   

a. Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας. NAI   

b. Δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης 

φορτίου μέσω εξωτερικού μετρητή 

ενέργειας. 

NAI   

c. Έτοιμο για ενσωμάτωση σε Έξυπνο 

κτίριο ή κατοικία. 

NAI   
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Σύνδεση με το αυτοκίνητο ς με καλώδιο μήκους 5 m και 

φις Τύπου 2. Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το 

σώμα του φορτιστή 

NAI   

Θερμοκρασία λειτουργίας : -30ο C  εως 50ο C NAI   

Ο κάθε φορτιστής θα παραδοθεί με εγχειρίδιο 

εγκατάστασης, λειτουργίας κα συντήρησης στα ελληνικά . 

NAI   

 

Καλώδια 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Καλώδια τύπου Ε1VV-U (ΝΥY). 5X50 Kαλώδια με μονόκλωνους 

αγωγούς, ονομαστικής τάσης Uον=0,6/1 ΚV, με μόνωση και 

μανδύα PVC. Τδ=70οC, Τβρ=170οC. Κατά ΕΛΟΤ 843.  

 NAI   

 

Ηλεκτρικός Πίνακας 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να κατασκευασθεί  σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους τις ισχύουσες 

οδηγίες της ΔΕΗ και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς 

για την πρόληψη των ατυχημάτων 

NAI   

Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να κατασκευασθεί  για να τοποθετηθεί σε 

εξωτερικό χώρο και πρέπει  να εξασφαλίζει  βαθμό προστασίας: ΙΡ 65 

NAI   

Ο ηλεκτρολογικός  πίνακας  θα παραδοθεί με πιστοποίηση NAI   

. 

Συνθήκες εγκατάστασης 

·Τοποθεσία Θεσσαλονίκη / Αμπελόκηποι 

·Μεγίστη θερμοκρασία   45 oC 

·Ελάχιστη θερμοκρασία  -15 οC 

·Περιβάλλον:    Διαβρωτικό  

·Κατασκευή:    Τύπος ερμαρίου 
 

NAI   

Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας:    

·Σύστημα διανομής: α) τριφασικό + γείωση + 

ουδέτερος 

·Τάση λειτουργίας: β)380 V 

·Τάση δοκιμής: 2500 V 

·Συχνότητα: 50 Hz – 4%+2% 

·Τάση: βοηθητικών 

κυκλωμάτων 

α) 24 VDC για τα διάφορα 

όργανα β)220 V AC για τα λοιπά 

κυκλώματα 

·Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο 

σημείο που δίδεται ή ηλεκτρική 

ενέργεια (0.5 sec) 

25 ΚΑ 

NAI   
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·Υπερθέρμανση Σύμφωνα με κανονισμούς IEC 

439 
 

Κιβώτιο ηλεκτρικού Πίνακα    

Ο βαθμός προστασίας του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι ΙΡ 65 . 

Τα κιβώτια των ηλεκτρικών πινάκων πρέπει να είναι γερής κατασκευής από 

κράμα αλουμινίου ή από ατσάλινη λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ., 

ελάχιστο πάχος 2mm – βαφή και παρυφή λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 

2mm – με πόρτες από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm.Το εσωτερικό του 

πίνακα όπου θα βρίσκονται τα υλικά και οι συσκευές του  (επίσης από 

λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2,5mm) πρέπει να είναι προσθαφαιρετό. Οι 

μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Οι πόρτες θα είναι 

παραλληλόγραμμου σχήματος. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να 

υπάρχει ένα ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό 

λάστιχο, ελαχίστης επιφάνειας 1cm2. Η βάση των πινάκων θα είναι κλειστή 

με προσθαφαίρετες πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Η 

είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται με κατάλληλους 

στυπιοθλήπτες. Ο πίνακας είναι σχεδιασμένος, έτσι ώστε να προβλέπουν 

ελεύθερο χώρο για προσθήκες που θα πραγματοποιηθούν αργότερα. Για 

το λόγο αυτό στην μεταλλική μετωπική επιφάνεια των πινάκων θα 

παραμένει ελεύθερος χώρος ίσος με τουλάχιστον 20% του ολικού εμβαδού 

της μετωπικής επιφάνειας του πίνακα.  

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω και 

πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι 

αναγκαίες καμπυλότητες στα καλώδια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η 

τοποθέτηση ενός προφίλ για την υδατοστεγή στερέωση των 

προαναφερόμενων καλωδίων.  

Οι αγωγοί, βάση των κανονισμών πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε μικρά 

κανάλια από PVC τα οποία είναι άκαυστα.. Αγωγοί διαφορετικής τάσης 

λειτουργίας θα γίνεται προσπάθεια να βαδίζουν σε διαφορετικά κανάλια  

Οι κλέμμες πρέπει να είναι σε διαιρετούς ακροδέκτες, ελαχίστης διατομής 

2.5mm2 με διαφράγματα όπου είναι απαραίτητο. (π.χ για τον διαχωρισμό  

τάσεων λειτουργίας). Οι κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες.  

Η κατασκευή του πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα 

και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την· αφαίρεση των 

καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, 

ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση 

τους χωρίς να. μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.  

Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό 

κατάλληλης ορθογωνικής διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς 

λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική ένταση του γενικού 

διακόπτη, θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς 

και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας.  

NAI   
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Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ 

του ουδέτερου και της "γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν 

διατομή την μισή εκείνης των φάσεων.  

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη στο 

επισυναπτόμενο σχέδιο η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η 

μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων 

στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί 

VDE  

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα 

θα γίνει με τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.  

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες 

ή ειδικά εξαρτήματα.  

Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος 

αποτελείται από πολλές χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να 

αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από θερμοπλαστική 

μόνωση.  

Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε 

κατάλληλες αριθμημένες κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  

Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που 

προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.  

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα 

σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο 

χρώμα.  

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα 

φέρουν γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. 

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα 

ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Υλικά πίνακα 5. 

Ασφάλειοθήκες    

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από 

πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώματος, κατά DΙΝ 49360 

και 49515. 

NAI   

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς 

αναφέρεται. 

NAI   

Μικροαυτόματοι    

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και 

CΕΕ 19. 

NAI   





 

Σελίδα 84 

Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, 

ώστε αυτόματα να διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης 

διάρκειας και βραχυκυκλώματα.  

NAI   

 Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν 

ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον 

πίνακα που χρησιμοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι τύπου 

"Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" 

ZERO POINT SWITCH. 

NAI   

 γ.  Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  NAI   

 Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους 

μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει 

επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις. 

NAI   

(1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να 

αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος. 

NAI   

(2) Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο 

μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο 

προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο 

κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

NAI   

δ. Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτομάτων NAI   

Στην περίπτωση που προταχθούν μικροαυτόματοι θα πρέπει μεταξύ των 

δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω 

απαιτήσεις: 

NAI   

(1) Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να 

αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του συστήματος. 

NAI   

(2) Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο 

μικροαυτόματος του μικρότερου στοιχείου τότε αυτό το αναλαμβάνει ο 

μικροαυτόματος του μεγαλύτερου στοιχείου και μάλιστα με τον 

ελαχιστότατο κινδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

NAI   
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Αμπερόμετρα – Βολτόμετρα    

- Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15-60 ΗΖ 

με ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 x  96. 

NAI   

- Κλάση: 1,5. NAI   

- Εδραση: μέσω ημιαξόνων. NAI   

- Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόμετρα 1 έως 5 

VΑ. 

NAI   

- Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης, 

αμπερόμετρα: 50πλή  επί 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, 

βολτόμετρα:   2πλή επί  1  min. 

NAI 

NAI 

  

- Περιοχή μέτρησης: ανάλογα με τη χρήση. NAI   

Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. NAI   

Τα αμπερόμετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω 

μετασχηματιστή /5Α για περιοχή μετρήσεων πάνω από 60Α. 

NAI   

Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  NAI   

α.  Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός 

πινάκων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί 

διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. 

NAI   

β.  Έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε 

τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι ενός μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με 

την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 

NAI   

γ.  Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο 

του αποζεύκτου. 

NAI   

δ.  Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. NAI   

Διακόπτες διαρροής    

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα 

xρησιμοποιούνται για προστασία από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 

0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30mΑ.  

NAI   

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 63Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος 

SIEMENS 5SZ. 

NAI   

Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώματος ανάλογη με την στάθμη του 

πίνακα που θα χρησιμοποιηθούν. 

NAI   

Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου    

- Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται μαχαιρωτά φυσίγγια μεγεθών 

00....3 κατά DIN 43620. 

NAI   
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- Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ΟΝ-OFF. NAI   

- Η διακοπή θα γίνεται με την βοήθεια ελατηρίων αποταμίευσης 

ενέργειας. 

NAI   

- Θα είναι πλήρους ασφαλείας με απομόνωση και των δύο άκρων 

του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην θέση OFF. 

NAI   

- Θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. NAI   

Ενδεικτικού τύπου OESA ή SR-M  της ΑΒΒ. NAI   

 

Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου Β εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Προδιαγραφές που 

καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική 

τους 

Ονομαστικό 

ρεύμα 

ΙΝ 

Ελάχιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Μέγιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Ρεύμα στο οποίο 

επενεργούν τα 

μαγνητικά 

Τύπος Β μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 

VDΕ 0641 

CEE ΡUΒL.19 

πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 
 

Επεξηγήσεις: 

α.  Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής 

 Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει. 

β.  Μέγιστο ρεύμα δοκιμής 

 Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. 
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Διακοπτικό υλικό Γ.Π Υποσταθμού 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αυτόματος διακόπτης ισχύος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο δηλ 

18kA – 100A 

NAI   

Icu στα 400 V, 50 Hz18kA 

Αριθμός Προστατευόμενων πόλων:3 

Ονομαστικό μόνιμο ρεύμα Iu100A 

Ρύθμιση προστασίας υπερέντασης: 70-100A 

Στιγμιαία ρυθμ.βραχυκυκλώματος: 1.000A 

Σύνδεση κύριου κυκλώματο: ςΜπροστινή σύνδεση 

Τύπος στήριξης: Με ανταπτορ στερεωσης 

Τύπος στοιχείου ελέγχου: Μοχλός κοκοράκι 

Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση 

NAI   

Συμμόρφωση ΕΝ60947, IEC 60947,CE    
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