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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

      

              

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΛΗΜΝΟΥ  Ε   Ρ   Γ   Ο   : Προμήθεια Κάδων 
Απορριμμάτων και 
Δορυφορικού 
Απορριμματοφόρου 
Οχήματος 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗ-
ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. 

 Ενδεικτικός Προ-
ϋπολογισμός   :     

€228.000,00 μη 
συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.,   

Αριθ. Μελέτης        : 02/2014 

 Αρ. Προκήρυξης   :  1592/ 2014 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : 
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ». 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 44 : 
«Διαχείριση οικιακών και 

βιομηχανικών αποβλήτων» 

 Ημερομηνία           :  03/07/2014 

Πληροφορίες : Νικόλαος Περτσάς   
 Τηλ.                :  22540-20.093 
 Fax                 :  22540-20.093 
Δ/νση .   : Πλατεία Υψιπύλης, 

Παπουτσίδειο κτίριο, 
1ος όροφος, Μύρινα, 
Τ.Κ. 814 00, Λήμνος 

 e- mail           :dtylimnou@gmail.com  

 Χρηματοδότηση   : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Τ.Π.Α.) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 85% ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 15% 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 για το έργο  : 

 
«Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού Απορριμματοφόρου 

Οχήματος» 
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                                                             Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Β΄ της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτές 
ισχύουν, 

      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
1- Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την 
«Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού Απορριμματοφόρου 
Οχήματος», ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριάντα 
πέντε ευρώ (€267.035,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

    2- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) και τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η 
τελευταία δημοσίευση. 

3- ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ                        ΩΡΑ 

Δήμος Λήμνου, Μύρινα, Πλατεία 
Υψιπύλης, Παπουτσίδειο Κτήριο, Τμήμα 
Γραμματείας Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας (1ος όροφος). ΤΚ – 814 00 
Μύρινα, Λήμνος, Ελλάδα. 

   27/08/2014 Τετάρτη  11:00 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.  
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄. 
 

4- ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ                        ΩΡΑ 

Δήμος Λήμνου, Μύρινα, Πλατεία 
Υψιπύλης, Παπουτσίδειο Κτήριο, Τμήμα 
Γραμματείας Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας (1ος όροφος). ΤΚ – 814 00 
Μύρινα, Λήμνος, Ελλάδα. 

 27/08/2014. Τετάρτη   11:00 π.μ. 
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5- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  
ε) αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αντιπρόσωποι 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

6-  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

    6.1-  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ»                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α΄  
  6.2-  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β΄ 

    6.3-  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ΄ 
    6.4-  «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ΄  
    6.5-  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ε΄ 
    6.6-  «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 
    6.7-  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ΄ 
    6.8-  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ»                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Η΄ 
    6.9-  «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Θ΄ 

    7- Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον 
έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 21-08-2014.  

    Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 
προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

    8- Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

 
            Ο Δήμαρχος Λήμνου 

 

Χατζηδιαμαντής Αντώνης 
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 6.1  -   «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Εξοπλισμός συλλογής και αποκομιδής στερεών 
αποβλήτων, αποτελούμενος από :  

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ     
  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt.  
- ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ     
  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. & 360lt. 
- ΕΝΑ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ           
  ΟΧΗΜΑ (χωρητικότητας 2m3 – 2.5m3) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 213/08 :  
34928480-6 : Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 
34928480-6 : Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 
34144510-6 : Δορυφορικό Απορριμματοφόρο    
                      Όχημα 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΜΟΝΑΔΑ Ο εξοπλισμός κατατάσσεται σε τρεις διακριτές επί 
μέρους Ομάδες, ως ακολούθως : 

ΟΜΑΔΑ   Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ            
                    ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt. 
ΟΜΑΔΑ   Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ            
                    ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt.,     
                    240lt. & 360lt. 
ΟΜΑΔΑ   Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)       
                    ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ         
                    ΟΧΗΜΑΤΟΣ (χωρητικότητας 2.0m3      
                   – 2.5m3) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟ-
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
Φ.Π.Α.  

€267.035,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥ-
ΝΕΙ  

Ενάριθμος Έργου στο Π.Δ.Ε. : 2011ΕΠ08880024 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Για την ΟΜΑΔΑ Α’ : εννέα χιλιάδες εκατόν 

τριάντα πέντε ευρώ (€9.135,00 )  

Για την ΟΜΑΔΑ Β’: χίλια εννιακόσια εβδομήντα 

δύο ευρώ (€1.972,00)  

Για την ΟΜΑΔΑ Γ’: δύο χιλιάδες διακόσια 

σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε 
λεπτά (€2.244,75 )  
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ 
ΦΟΡΕΑ 

ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ, 
1,5km επαρχιακής οδού ΜΥΡΙΝΑΣ – ΘΕΡΜΩΝ ή 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % Κράτηση 0,10% επί της ποσού της σύμβασης 
χωρίς το ΦΠΑ, υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με αρθ. 4, Ν. 4013/2011 
 

ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Ν. 2238/1994 4% επί της καθαρής αξίας των υλικών 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α    Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ  Α Τ Ο Σ    Β΄ 
 
Άρθρο       1ο    Αναθέτουσα  Αρχή  
Άρθρο       2ο   Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
Άρθρο       3ο      Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Άρθρο       4ο    Ορισμοί 
Άρθρο       5ο   Νομικό, Κανονιστικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού -                   

Ισχύουσες Διατάξεις 
Άρθρο       6ο   Δημοσίευση της Προκήρυξης  
Άρθρο       7ο     Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών   
Άρθρο       8ο     Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και 

διενέργειας του διαγωνισμού  
Άρθρο       9ο      Δεκτοί στο διαγωνισμό 
Άρθρο     10ο   Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Άρθρο     11ο  Χρόνος ισχύος προσφορών  
Άρθρο     12ο     Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής  
Άρθρο     13ο     Τρόπος σύνταξης των προσφορών  
Άρθρο     14ο  Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων  
Άρθρο     15ο  Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  
Άρθρο     16ο     Απόρριψη προσφορών  
Άρθρο     17ο     Δικαιολογητικά υποψηφίου αναδόχου - Κατακύρωση – Ματαίωση του 

Διαγωνισμού  
Άρθρο     18ο    Κατάρτιση  και  Υπογραφή  της  Σύμβασης     
Άρθρο     19ο     Εγγυήσεις  
Άρθρο     20ο     Τιμές προσφορών - Νόμισμα  
Άρθρο     21ο     Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές 
Άρθρο     22ο     Προδικαστικές προσφυγές 
Άρθρο    23ο     Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού 
Άρθρο     24ο     Παραλαβή του εξοπλισμού 
Άρθρο     25ο    Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
Άρθρο     26ο     Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
Άρθρο     27ο Υπεργολαβίες 
Άρθρο     28ο Πληρωμές  
Άρθρο     29ο     Ενπιστευτικότητα Αναδόχου 
Άρθρο     30ο     Πνευματικά δικαιώματα 
Άρθρο     31ο          Ανωτέρα βία  
Άρθρο     32ο      Δημοσιότητα  
Άρθρο     33ο          Έλεγχοι  
Άρθρο     34ο   
Άρθρο     35ο 

Χρηματοδότηση 
Προέλευση προσφερόμενων ειδών 
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6.2  -  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»              

 
Άρθρο 1o 

Αναθέτουσα αρχή 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο : 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (στο εξής ΔΗΜΟΣ) 

Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : 

Δήμος Λήμνου, Μύρινα, Πλατεία Υψιπύλης, Παπουτσίδειο Κτήριο, Τμήμα Γραμματείας 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (1ος όροφος). ΤΚ – 814 00 Μύρινα, Νήσος Λήμνου, 
Ελλάδα. 
Τηλέφωνο                   :  ++30 –  22540 – 20.093 
Φαξ                              :  ++30 –  22540 – 20.093 
Ηλεκτρονική διεύθυνση   :  dtylimnou@gmail.com 
Δικτυακός Τόπος            :  http://www.limnos.gov.gr    
 

Άρθρο 2o 
Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στο Δήμο Λήμνου.  
Ο εξοπλισμός αυτός κατατάσσεται σε τρεις διακριτές επί μέρους ομάδες, ως εξής :  

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt. 

ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. & 
360lt.  

ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ   

                  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.0m3 – 2.5m3. 
Ως εκ τούτου, το συνολικό Έργο διαιρείται σε τρία διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, τα 
ακόλουθα : 

ΤΜΗΜΑ 1   : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt. 

ΤΜΗΜΑ 2   : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. &    
                    360lt. 
ΤΜΗΜΑ 3   : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.0m3 – 2.5m3. 
 
Αναλυτικότερα, οι επί μέρους ομάδες με τα είδη εξοπλισμού κάθε μιας εξ αυτών (είδος 
υλικού και ποσότητες σε τεμάχια) καθώς και ο καταμερισμός τους, δίδονται στον ακόλουθο 
πίνακα : 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

A1 Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1,100lt.  450 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Α’ 450 
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ΟΜΑΔΑ B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   

B1 Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 120lt.  100 

B2 Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 240lt.  300 

Β3 Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 360lt.  100 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β’ 500 

     

ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ   

Γ1 Δορυφορικό Απορριμματοφόρο Όχημα 2.0m3 – 2.5m3 1 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Γ’ 1 

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 951 

 
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ του Έργου, ενώ 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο 
του έργου.  
Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου για 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 
3012/24-06-2014 του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (2η τροποποίηση). Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού αναφέρονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Ε΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές».  
 

Άρθρο 3°  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 
διακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων ευρώ (€228.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., δηλαδή στο συνολικό ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και 
τριάντα πέντε ευρώ (€267.035,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
      Ο προϋπολογισμός αυτός κατανέμεται ανά επιμέρους ΤΜΗΜΑ, όπως κατωτέρω: 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α.  

Για το ΤΜΗΜΑ 1  

(Μεταλλικοί Κάδοι 
Απορριμμάτων 1,100 lt.) 

Εκατόν πενήντα επτά 
χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ  

       (€157.500,00) 

Εκατόν ογδόντα δύο 
χιλιάδες επτακόσια 
ευρώ 

          (€182.700,00) 

Για το ΤΜΗΜΑ 2  

(Πλαστικοί Κάδοι 
Απορριμμάτων 120lt., 240lt. & 
360lt.) 

Τριάντα τέσσερις 
χιλιάδες ευρώ 

       (€34.000,00) 

Τριάντα εννέα χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα 
ευρώ  

            (€39.440,00) 
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Για το ΤΜΗΜΑ 3  

(Δορυφορικό 
Απορριμματοφόρο Όχημα 

2.0m3 – 2.5m3) 

 

Τριάντα έξι χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ 

       (€36.500,00) 

Σαράντα τέσσερις 
χιλιάδες οχτακόσια 
ενενήντα πέντε ευρώ  

           (€44.895,00) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ          €228.000,00             €267.035,00 

 
Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί κατά ποσοστό 85% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από πόρους του 
Ελληνικού Δημοσίου. 
 

Άρθρο 4° 
Ορισμοί 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ΔΗΜΟΣ, ο οποίος προκηρύσσει 
τον διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει 
με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 
Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Ο ΔΗΜΟΣ 
Φορέας της προμήθειας : Ο ΔΗΜΟΣ 
Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία της προμήθειας : Η Τεχνική 
Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ  
Προϊσταμένη Αρχή : H Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ. Η 
Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογημένα έναντι τυχόν 
προ-δικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για 
παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος 
διαγωνσμού. 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού : Το Τμήμα Γραμματείας Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ. 
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Ο κος Νικόλαος Περτσάς, υπάλληλος 
του ΔΗΜΟΥ, ο οποίος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 22540-20.093, φαξ : +30 22540-20.093,  
e-mail : dtylimnou@gmail.com  
Έργο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δορυφορικού απορριμματοφόρου 
οχήματος» 
Προκήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα παραρτήματά του που εκδίδεται για τους 
ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους/συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα 
Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με 
βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται 
χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του ΔΗΜΟΥ : Το αρμόδιο για την 
παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ.  
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του ΔΗΜΟΥ  : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/07 και 
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προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010, αποτελούμενο από τρία μέλη τα οποία είναι 
διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού (Ε.Π.Π.Ε.) του ΔΗΜΟΥ : Τα 
αρμόδια όργανα, τα οποία συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ και τα οποία έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. 
Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με 
σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - 
που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά 
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας. 
Αντίκλητος : Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με δήλωση του, διορίζει ως αρμόδιο για την 
παραλαβή των κοινοποιήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο. Στη δήλωση 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail  κλπ). 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail  κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος 
(άρθρο 2 §11α ΠΔ 60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παρούσα προκήρυξη.  
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν 
κατατεθεί από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την 
Προκήρυξη,  για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. 
Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 
Αρχή για την υλοποίηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/των ΤΜΗΜΑΤΩΝ του Έργου, σύμφωνα με τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 
Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική 
επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/των ΤΜΗΜΑΤΩΝ του Έργου 
και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο.  
Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την 
υλοποίηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/των ΤΜΗΜΑΤΩΝ του Έργου, η οποία καταρτίζεται μετά την 
κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. 
Προϋπολογισμός ΤΜΗΜΑΤΟΣ/Έργου : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου ΤΜΗΜΑΤΟΣ/Έργου. 
Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά 
του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το 
ΤΜΗΜΑ του Έργου και η οποία αναφέρεται στην σύμβαση.  
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 
περιλαμβάνουν την παρούσα Προκήρυξη με τα παραρτήματα της και την Οικονομική και 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  
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Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε όλες τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητούνται ή αναφέρονται «δηλώσεις», «ρητές δεσμεύσεις» 
κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. 
Στο κείμενο της Προκήρυξης οι παρακάτω συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής : 
ΥΠΟΙΟ Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών 
ΠΕΠ  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έγγραφο το οποίο αποτελεί πλαίσιο 

αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την χρηματοδοτική περίοδο 2007-13. 

Ε.Ε.  Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ε.Ο.Χ.           Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
Ε.Ε.Ε.Ε.   Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημο έντυπο όπου 

δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 
διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή 
αυτούς που αφορούν. 

Ε.Δ.Α.        Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Ε.Π. 
Βορείου Αιγαίου 2000-2006 η οποία συστάθηκε βάσει του Ν. 2860/00, 
μετονομάστηκε σε Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και η οποία αναλαμβάνει 
στα πλαίσια του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου τις αρμοδιότητες που περιγράφονται 
στο άρθρο 6 του Ν.3614/07, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/10 και 
ισχύει. 

ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου / Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

ΤΔΠΠ  Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης 
ΕΒΕ  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Π.Δ.  Προεδρικό Διάταγμα 
Α.Α. Αναθέτουσα Αρχή 
Τ.Υ.               Τεχνική Υπηρεσία 
Υπ. Εξ.         Υπουργείο Εξωτερικών 
Ο.Ε.              Ομόρρυθμη Εταιρεία 
Ε.Ε.               Ετερόρρυθμη Εταιρεία 
Ε.Π.Ε.           Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
Α.Ε.              Ανώνυμος Εταιρεία 
 
Άρθρο 5°  
Νομικό, Κανονιστικό & Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού  -  Ισχύουσες Διατάξεις 
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα 
κάτωθι :  
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : 
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας 
ισχύουν : 
α.-  Η παρούσα προκήρυξη 
β.- Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
γ.- Ο Κανονισμός με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006  του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για 
τα διαρθρωτικά ταμεία».  
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δ.- Ο Κανονισμός με αριθμό 1828/2006  «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων». 

ε.- Ο Κανονισμός με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου  «Περί γενικών διατάξεων για 
τα διαρθρωτικά ταμεία». 

στ.-  Ο Κανονισμός με αριθμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής . 
ζ.-   Το ΠΔ  60/07 (ΦΕΚ 64Α/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 
η.- Ο Νόμος 2513/97 (ΦΕΚ 139Α) «Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών»  
θ.- Ο Νόμος 3614/07 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», άρθρο 25 
ι.- Ο Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/09-05-2013), Παράγραφος Ζ’ «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία  2011 / 7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων  πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  
κ.- Το Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ 05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα». 
λ.-  Ο Νόμος 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 
μ.- Ο Νόμος 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων»,  
ν.- Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993,  (στο εξής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ξ.-  Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»του Καλλικράτη. 

ο.- Η απόφαση 16820/2-9-2010 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1515Β/7-9-
2010) όπως τροποποιήθηκε με την 1500/28-1-2011 απόφαση του Υφυπουργό Εσωτ. 
Αποκ. & Ηλ. Διακυβ. (ΦΕΚ 134Β/9-2-11). 
π.-  Ο Νόμος 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
ρ.- Ο Νόμος 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α) αρθρο 46 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»  
σ.- Ο Νόμος 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,  άρθρο 9. 

τ.- Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/05-12-2012 Τεύχος Α).  

υ.-  Η με αριθ. 88./2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου  για την 
έγκριση της μελέτης προμήθειας  

φ. Η με αριθ. 243/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και καθορισμού των όρων δημοπρασίας 

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζομένου σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παρ.2 της παρούσας, τότε, όπως εξ' άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, 
κατισχύουν τα αναφερόμενα στα παραπάνω (β) έως (φ), σύμφωνα με την τροποποίηση 
που φέρει η αλλαγή στη νομοθεσία. 
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Αν κάποιος από τους όρους της προκήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από προδικαστική προσφυγή διαγωνιζομένου 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος παραρτήματος, τότε, όπως εξ' άλλου και σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα 1α έως και 1φ, 
σύμφωνα με την τροποποίηση που φέρει η αλλαγή στη νομοθεσία. 
Αρμόδια για επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της 
παρούσας προμήθειας είναι τα αρμόδια δικαστήρια. 
 
 
Άρθρο 6°  
Δημοσίευση της Προκήρυξης 

                     Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση : 

  1.   Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
  2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ)  
  3.   Στον Ελληνικό τύπο θα δημοσιευτεί : 

  Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες  

  Σε τρεις εφημερίδες του Νομού (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία)   
4. Στο Εμπορικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Λέσβου για ενημέρωση. 
5. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση URL: 

www.limnos.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΣ) 

6. Τέλος, η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η Α.Α. πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ημερομηνία αποστολής της περίληψης 
της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Επιπλέον, η περίληψη που δημοσιεύεται στα ελληνικά έντυπα πρέπει να αναφέρει την ως 
άνω ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.    
 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή 
που ανακηρύσσεται ανάδοχος, στην δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Άρθρο 7°  
Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών 
7.1  Το τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού παρέχεται μέσω διαδικτύου στον δικτυακό 
τόπο: http://www.limnos.gov.gr. Τυχόν συμπληρωματικά τεύχη ή διευκρινίσεις θα 
καταχωρούνται στην ίδια διεύθυνση. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε 
προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την 
ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).  
7.2  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού, να παίρνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν το τεύχος της προκήρυξης 
του διαγωνισμού χωρίς αντίτιμο από τη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία 
του Τμήματος Γραμματείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου στην 
ταχυδρομική δ/νση, Πλατεία Υψιπύλης, Παπουτσίδειο κτίριο, 1ος όροφος, Μύρινα, 814 00, 
Λήμνος και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική εταιρεία 
(courier). Αρμόδιος υπάλληλος προς τούτο είναι ο κος Νικόλαος Περτσάς στο τηλέφωνο : 

http://www.limnos.gov.gr/
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22540 – 20.093 και Fax : 22540 – 20.093,  τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την 
δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Στην περίπτωση παραλαβής της 
προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 
προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο 
πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της 
μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
7.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στην διεύθυνση 
που δίδεται στην παράγραφο 7.2 του παρόντος άρθρου) και έγκαιρα, ήτοι μέχρι και την 
21/08/2014. από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα 
Αρχή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει οριστεί για 
την παραλαβή των προσφορών. Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, στον δικτυακό τόπο της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
7.5 Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Άρθρο 8° 
Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του 
διαγωνισμού 
8.1 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την 
προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο , 
είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier) στην διεύθυνση που ορίζεται στην παράγραφο 7.2 του προηγούμενου άρθρου και 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 
την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση της 
ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, όπως 
αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε 
υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν 
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.  
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  
8.2 Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή με 
οποιαδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται για να παραδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 13 της 
παρούσας προκήρυξης, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να 
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αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΔΗΜΟ με 
οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 
8.3 Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει διακριτή προσφορά για ένα ή περισσότερα 
ΤΜΗΜΑΤΑ, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο 
του Έργου. 
8.4 Η επιλογή του/ων Αναδόχου/ων θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς» σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 51 του ΠΔ 60/07. Η κατακύρωση 
του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά ΤΜΗΜΑ ειδών όπως αυτά περιγράφονται στο 
άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος. Η προσφερόμενη τιμή για το ΤΜΗΜΑ χωρίς Φ.Π.Α. 
θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν για την σύγκριση των προσφορών.   
8.5 Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) 
ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) και τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης αυτής στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 
Τύπο. Η προκήρυξη και το περιεχόμενό της δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό 
επίπεδο πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαική Επιτροπή. Στην 
περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 
Ο διαγωνισμός κατά συνέπεια θα διενεργηθεί την 27η του μηνός Αυγούστου του 
έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα την 11:00 π.μ. Τόπος διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι η διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που δίδεται στην παράγραφο 7.2, 
ήτοι γραφείο Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας, Πλατεία Υψιπύλης, Παπουτσίδειο κτίριο, 1ος 
όροφος, Μύρινα, 814 00, Λήμνος, Ελλάδα. 
8.6 Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο με αυτόν της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική 
πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ. 
 
Άρθρο 9° 
Δεκτοί στο διαγωνισμό 
9.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το 
σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη 
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγμα-
τεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και η οποία συμφωνία κυρώθηκε από την 
Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με 
την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι 
εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού 
ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν 
συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό 
τους. 
9.2 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, 
οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
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•  Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα 
που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 
• Οι Διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από 
Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια 
διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, 
είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών 
τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και 
οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ 
επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην 
ένωση/κοινοπραξία. 
• Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 
εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας 
προκήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της 
εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την 
εν λόγω διαδικασία. 
•  Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες 
χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο 
πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 
•  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια 
κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει 
αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση/κοινοπραξία να 
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση/κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει. 
•  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 
•  Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 
ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή 
προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα 
υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
9.3   Αποκλεισμός υποψηφίων: 
1.  Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με 
οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43, 
§ 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α’/16-3-2007) [και άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι : 
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
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ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 
iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) . 
2.  Αποκλείονται επίσης : 
α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα της παρούσας προκήρυξης, β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως 
μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα, γ) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 9.1 του παρόντος άρθρου, δ) οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 
τουλάχιστον μέλος των. 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
9.4  Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές 
Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 
από μια προσφορές για το ίδιο ΤΜΗΜΑ του έργου. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία 
προσφορές για το ίδιο ΤΜΗΜΑ του έργου, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο 
αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία 
συμμετέχουν για το ίδιο ΤΜΗΜΑ του έργου. 
 
Άρθρο 10° 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
10.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης/των Συμβάσεων καθώς και 
όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή 
δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται 
δεκτά, μόνο εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας 
του προσφέροντα, είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη 
της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια-τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας 
την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της 
προσφοράς. 
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10.2  Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε 
κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων  
ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας 
από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος 
ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον 
συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 11°  
Χρόνος ισχύος προσφορών 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
11.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή 
αποκλεισμού, χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11.2 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό 
διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα 
Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε 
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις 
Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους 
διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 
δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, 
τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
11.3  Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
11.4  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 12° 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
12.1  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να 

καταθέσουν ξεχωριστή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κάθε ΤΜΗΜΑ 

του Έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Για κάθε ΤΜΗΜΑ για το οποίο 

υποβάλλεται Προσφορά, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% 

της προϋπολογισθείσας από το ΔΗΜΟ δαπάνης με Φ.Π.Α. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος 

σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 της παρούσας προκήρυξης. 
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12.2  Λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής 
Επιπλέον της εγγύησης συμμετοχής, οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, και τα παρακάτω δικαιολογητικά ή δηλώσεις (όπου ζητούνται υπεύθυνες 
δηλώσεις θα είναι κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75) όπως εκάστοτε 
ισχύει και δύναται να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) : 
1) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και 
του/ων ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΩΝ στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι : 
α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους 

λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/07 (άρθρο 45 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ), ήτοι για : 

      i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1), 

      ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

      iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48), 

      iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η 
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  

β) Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του 
Π.Δ.60/07). 

      -  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί 
μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των εδαφίων 1.α 
και 1.β του παρόντος υποβάλλουν : 

     √      οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
     √√   ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε.   
     √√√  σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
      - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση των εδαφίων 

1.α και 1.β υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.   
      -  Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση των 

εδαφίων 1.α και 1.β του παρόντος αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που 
συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.   

γ)  Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία.   
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δ)  Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε  ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

ε)  Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση.  

      -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

στ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους (εδάφια ε και στ άρθρου 43§2 του ΠΔ60/07).   

  ζ)  Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/07 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού 
ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 
60/07). 

η) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του δημοσίου με βάση αμετάκλητη 
απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο 
τούτο λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό τούτο 
διάστημα.  

θ)  Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ άρθρου 
43§2 του Π.Δ.60/07). 

ι)   Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
κ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 
της παρούσας προκήρυξης  

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση  
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 
2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του 
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 
3) Έγγραφη Δήλωση σχετικά με την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που 
προσφέρουν. 
4)  Υπεύθυνη Δήλωση με τους τυχόν νομικούς περιορισμούς της επιχείρησης. 
5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
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νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες 
απαιτήσεις οικονομικής επάρκειας, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και 
προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17.2 της παρούσας προκήρυξης, 
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προκειμένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, 
συνίσταται σε μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για το ανωτέρω διάστημα, ύψους 
τουλάχιστον ίσου με το 100% του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού της 
παρούσας προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ενώσεων, 
ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων 
του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης 
επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση. 
7) Έγγραφη Δήλωση των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων    
Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην 
εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται οι 
κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων ίδιων ή παρόμοιων σε τύπο και 
χαρακτηριστικά ειδών εξοπλισμού με τα ζητούμενα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ με μνεία, για κάθε 
παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της 
ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης 
είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 
αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον 
δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη 
δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.  
      Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος : 
                                                     

ΤΜΗΜΑ  …..   :  ……………………………………….. 

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

α/α Πελάτης 
(Δημόσιος   
ή ιδιωτικός 
Παραλή-
πτης 

Σύντομη 
Περιγρα-
φή της 
Προμή-
θειας 

Ημ/νία 
έναρξης & 
Λήξης Υλο-
ποίησης της 
Προμη-
θειας 

Προϋπο-
λογισμός 
της Προ-
μήθειας 

Παρού
-σα 
Φάση  

Ποσοστό 
Συμμετο-
χής στην 
Προμή-
θεια  

Συνοπτική 
Περιγραφή 
συνεισφο-
ράς στην 
Προμήθεια 

Στοιχείο 
Τεκμηρί-
ωσης 

 
Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών:    
ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. 
Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 
πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής / υπεύθυνη 
δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Αναδόχου ή προμηθευτή. 
Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον 
κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της 
σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.  
Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως θα 
πρέπει να προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο) ένα (1) τουλάχιστον ίδιο ή 
παρόμοιο σύνολο ειδών με αυτό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατά την προηγούμενη τριετία στις 
χώρες που ορίζονται στο άρθρο 9.1 της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση που 
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ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η μερική 
κάλυψη της απαίτησης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 
8)  Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους 
τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
9)   Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
10)  Πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 9001 ή άλλα ισοδύναμα που έχουν εκδοθεί 
από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, 
ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ), αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και η συμμόρφωση τους με τα τεχνικά και 
ποιοτικά πρότυπα τα οποία πρέπει να πληρούν. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει 
λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,  
11)  Αντίγραφο πιστοποιητικού CE για τα προσφερόμενα είδη. 
12) Εκτός των παραπάνω, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης : 
12.1) Οι Έλληνες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα : 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (θα αναφέρεται το συγκεκριμένο 
Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους (δηλ. το αντικείμενο δραστηριότητας με το 
οποίο είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό) κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους. 
12.2) Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα : 
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους 
στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή 
καταλόγους με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτά κατά την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς τους.   

12.3)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

12.4) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται 
στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των 
πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ο διαγωνιζόμενος θα 
αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και επίσης θα βεβαιώνει τη μη έκδοση αυτών στη 
χώρα του ή /και τη μη κάλυψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων. Η ένορκη βεβαίωση θα 
καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη 
σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για 
τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου 
εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για 
τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. 
και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Σημείωση: 
Κάθε συμμετέχων, προκειμένου να αποδείξει την οικονομική του επάρκεια και τις τεχνικές ή 
/ και επαγγελματικές του ικανότητες στην εκτέλεση παρόμοιων έργων, μπορεί να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλων φορέων, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους 
δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι όντως βρίσκονται στη διάθεσή του τα μέσα των εν λόγω φορέων που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης.  Υπό την ανωτέρω έννοια, συμμετέχων που δεν 
πληροί αφ’ εαυτού τις ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις, μπορεί να καταθέσει αποδεικτικά 
στοιχεία άλλων φορέων, συνοδευόμενα όμως, επί ποινή αποκλεισμού, από τα κάτωθι 
έγγραφα: 
(i) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο 

ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
φορέα αυτού (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) η οποία θα απευθύνεται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο 
συμμετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του, για όλη την 
καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο, τους πόρους και τα μέσα που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει 
απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: 

 την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα, 

 την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα 

 τον αριθμό της διακήρυξης 

 το είδος και την έκταση των πόρων και μέσων που θα τεθούν στη διάθεση του 
συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σύμβασης. 

(ii) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο 
ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
συμμετέχοντα (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) η οποία θα απευθύνεται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά 
πρόκειται όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσης μέσων που επικαλείται 
κατά την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά 
στοιχεία επί των ανωτέρω, προκειμένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
και οι όροι του άρθρου 45, παρ. 2 και άρθρου 46, παρ. 3 του ΠΔ 60/2007. 
 
 
Άρθρο 13°  
Τρόπος σύνταξης των προσφορών 
13.1  Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει 
ποινή αποκλεισμού. 
13.2 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια 
θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον για την εύκολη σύγκριση και 
αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά των όρων της 
προκήρυξης. 
13.3 Με την ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο 
καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της επόμενης 
παραγράφου 13.5 του παρόντος άρθρου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν 
γίνονται αποδεκτές. 
13.4 Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς 
τα ακόλουθα : 
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 Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας αρχής που διενεργεί την προμήθεια 

 Τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης και τον αριθμό αυτής 

 Τον τίτλο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για το/α οποίο/α υποβάλει προσφορά 

 Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος) ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον 
αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεμοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση (e-mail). 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

 Προκήρυξη No :  1592/2014  

 Για την επιλογή αναδόχου για το έργο : 
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δορυφορικού 
απορριμματοφόρου οχήματος»    

 Αριθμός / Τίτλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ  :  …… / ……………………………………….… 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : ………………. 

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :  
• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ένδειξη «Αριθμός / Τίτλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ», θα αναγράφεται τόσες φορές 
όσες και τα τμήματα για τα οποία κατατίθεται προσφορά. 
 
13.5 Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόμενος 
τοποθετεί τους ακόλουθους σφραγισμένους επιμέρους φακέλους : 
1.  Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου και 
επιπλέον την ένδειξη με τον πλήρη τίτλο/τίτλους του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
για το/α οποίο/α καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Όλα τα σχετικά με τα 
δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος. Ο 
φάκελος αυτός θα είναι κοινός για όποιον διαγωνιζόμενο ενδιαφέρεται να καταθέσει 
διακριτές προσφορές για περισσότερα του ενός ΤΜΗΜΑΤΑ. 
2. Τόσους σφραγισμένους επιμέρους φακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσα είναι και τα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία καταθέτει προσφορά ο 
διαγωνιζόμενος. Κάθε τέτοιος επί μέρους φάκελος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου και επί πλέον θα φέρει και την ένδειξη «Πλήρης τίτλος του 
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ του οποίου η τεχνική προσφορά περιέχεται στον φάκελο» (όπως ο 
τίτλος αυτός δίδεται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος). Μέσα στον φάκελο 
αυτό θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου που 
αντιστοιχούν στο αναφερόμενο ΤΜΗΜΑ. Όλα τα σχετικά με την τεχνική προσφορά 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 του παρόντος παραρτήματος. 
3. Τόσους σφραγισμένους επιμέρους φακέλους με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσα είναι τα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία καταθέτει προσφορά ο 
διαγωνιζόμενος. Κάθε τέτοιος επί μέρους φάκελος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου και επί πλέον θα φέρει και την ένδειξη «Πλήρης τίτλος του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ του οποίου η οικονομική προσφορά περιέχεται στον φάκελο» (όπως ο 
τίτλος αυτός δίδεται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος). Μέσα στον φάκελο 
αυτό θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου που 
αντιστοιχούν στο αναφερόμενο ΤΜΗΜΑ. Όλα τα σχετικά με την τιμή της προσφοράς 
αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 14 και 20 του παρόντος παραρτήματος. 

Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές και η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι σφραγισμένοι επί μέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της παρούσας 
παραγράφου θα υποβληθούν ως εξής : 
- Ο επί μέρους φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιέχει ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε 
σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται 
από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για 
όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το 
αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας τους. 
- Κάθε επί μέρους φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ανά ΤΜΗΜΑ, θα περιέχει ένα (1) 
πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο 
μέσο (CD). Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 
πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον 
προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα 
έγγραφα του (συμπεριλαμβανομένων και των prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων, σχεδίων, υπολογισμών κ.λπ.). Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

- Κάθε επί μέρους φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ανά ΤΜΗΜΑ, θα περιέχει 
ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως 
πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του 
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών 
με το πρωτότυπο. 

13.6 Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν παράτυπες 
διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή 
της Προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ παραλαμβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει τις τυχόν διορθώσεις (πχ 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) και γενικά επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την 
αποσφράγιση των προσφορών. Επίσης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις 
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τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Οι απαντήσεις σε όλες τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις 
της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. Η προσφορά μπορεί να 
απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ. Επιπλέον οι προσφορές δεν 
πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε φακέλους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και 
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
13.7 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να 
σημειώνουν επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι διαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των 
ενδιαφερομένων. 
13.8  Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής και των σχετικών με αυτά διατάξεων, 
εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν στον επί μέρους 
φάκελο τεχνικής προσφοράς, προκειμένου να αξιολογηθούν. Επίσης θεωρείται ότι έλαβαν 
γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Προμήθειας, των πηγών προέλευσης των 
πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 
θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί 
από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 
13.9  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές 
διαγωνισμού, είτε ενώπιον τους είτε ύστερα από έγγραφο του ΔΗΜΟΥ. Από τις 
διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων 
πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  
13.10 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό να υποβληθεί ιδιαίτερος πίνακας, συνοδευτικός των Προσφορών, στον οποίο 
θα αναφέρονται οι συντομογραφίες αυτές με την επεξήγηση της έννοιάς τους. Ακόμη 
παραπομπές σε τεχνικά έντυπα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην Προσφορά 
και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
 
Άρθρο 14° 
Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων 
14.1 Επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Ο επιμέρους φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει : 

 τις Εγγυήσεις Συμμετοχής για το ΤΜΗΜΑ ή τα ΤΜΗΜΑΤΑ του Έργου για το/τα οποίο/α 
υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος, 

 τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 12 της 
παρούσας προκήρυξης, καθένα από τα οποία πρέπει να φέρει διακριτική αναφορά  του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο οποίο αναφέρεται, με τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα 
δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους. 
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Στην αρχή του τόμου ή ντοσιέ θα επισυνάπτεται πίνακας περιεχομένων με τα 
δικαιολογητικά  συμμετοχής που περιέχονται στον φάκελο. Σημειώνουμε ότι ο επιμέρους 
φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» είναι κοινός για όποιον συμμετέχοντα 
επιθυμεί να καταθέσει διακριτές προσφορές για περισσότερα του ενός ΤΜΗΜΑΤΑ. 
 
 
14.2  Επιμέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο επί μέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για κάθε ΤΜΗΜΑ του Έργου, θα 
περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Επίσης, θα 
περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα 
(τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα). Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών και στην μεθοδολογία 
υλοποίησης της προμήθειάς των, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων. Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του επί μέρους φακέλου. Το παράρτημα υποβάλλεται 
και αυτό σε όσα αντίτυπα ζητούνται και για την τεχνική προσφορά στην παράγραφο 13.5 
του προηγούμενου άρθρου.  
Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία : 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
1)  Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών 

σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Επιπλέον, θα 
αναφέρονται οι σελίδες του φακέλου των τεχνικών προδιαγραφών όπου 
ανευρίσκεται η αντίστοιχη τεκμηρίωση.  

2) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών του εξοπλισμού και των επί μέρους 
λειτουργιών του ή/και των επί μέρους συστημάτων τους στην Ελληνική. 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.  

3) Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν τις επιχειρηματικές 
μονάδες (εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη του 
αντιστοίχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι 
δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση τους προς το ΔΗΜΟ ότι η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου έγινε η αποδοχή.  
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την 
προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά 
απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 
δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
Προτείνεται η δήλωση του πρώτου εδαφίου του στοιχείου 3 άνω να συμφωνεί με το 
ακόλουθο υπόδειγμα : 
 

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΠΔ  
      118/07) 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1    

2    

κοκ    

 
4) Έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή 

διατήρησης) 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 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 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. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή (after sales service) και 
πρέπει να δοθούν αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις της Α.Α. για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) 
δίδονται στην παράγραφο 19.3 του παρόντος παραρτήματος. 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 για το είδος ή προσφερόμενες 
υπηρεσίες λιγότερες των ελαχίστων απαιτούμενων ή/και διάστημα αποκατάστασης 
βλάβης μεγαλύτερο του ζητουμένου στην παράγραφο 19.3 του παρόντος 
παραρτήματος από την επομένη της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

5) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ειδών εξοπλισμού του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ετοίμων καθ΄ όλα προς λειτουργία.  
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6) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 
διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

7)  Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν το ΔΗΜΟ με όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό για τα επόμενα δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια 
από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης (το κόστος αγοράς, 
μεταφοράς και τοποθέτησης των ανταλλακτικών/εξαρτημάτων θα βαρύνει το ΔΗΜΟ μετά τη 
λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης). Επιπλέον, θα δηλώνεται ότι η 
παράδοση των άνω θα πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα εργάσιμων 
(10) ημερών από την έγγραφη ζήτησή τους. Επίσης, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη 
δήλωση και του νομίμου εκπροσώπου του/ων κατασκευαστικού/ών οίκων του εξοπλισμού 
(με επίσημη μετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό 
κατασκευαστή) ότι αναλαμβάνει την δέσμευση για την διάθεση ανταλλακτικών για όσο 
χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των 
ανταλλακτικών στο ΔΗΜΟ σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι 
οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης 
ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. Στη δήλωση 
αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά η προτεινόμενη διάρκεια του χρόνου παράδοσης 
ανταλλακτικών ή / και εξαρτημάτων από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας για να 
μπορούν να αξιολογηθούν.   

 
14.3  Επιμέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο επί μέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, 
θα περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα ζητούμενα είδη εξοπλισμού, σε ευρώ. 
Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες 
οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοσή του στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 
με τη συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του αντίστοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό. 
Α) Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω 
κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιμές θα είναι 
εκφρασμένες σε ευρώ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα αναγράφεται, 
επί ποινή αποκλεισμού, αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. 
θα αναφέρεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. 
Β) Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
Γ) Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συμπληρώνει στο 
πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ….….. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)» του 
αντίστοιχου Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στην 
δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίηση 
τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα ΣΤ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
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Δ) Ο συμμετέχων θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του 
Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική 
περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ δύναται να θεωρήσει ότι ο 
παραπάνω πίνακας δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, και ότι η 
προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολο της. 
Ε) Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο εδάφιο Ι.4 του Παραρτήματος Γ΄ (Αξιολόγηση προσφορών) και στο εδάφιο 9 του 
άρθρου 16 του παρόντος παραρτήματος, ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον 
προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το άρθρο 52 του ΠΔ 60/07 (με αναγκαίες 
διευκρινίσεις σχετικά πχ με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις 
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων 
προμηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από 
τον διαγωνισμό.  Ιδιαίτερα χαμηλή ορίζεται η οικονομική προσφορά της οποίας η  
«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ….….. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)» είναι 
μικρότερη από το 85% του μέσου (median) των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. 
ΣΤ) Προσφορά που δίνει τιμή ΤΜΗΜΑΤΟΣ μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό  προϋπολογισμό 
ανά ΤΜΗΜΑ όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Ζ)  Η οικονομική προσφορά θα πρέπει – επί ποινή αποκλεισμού – να φέρει σφραγίδα και 
υπογραφή του συμμετέχοντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. 
Η) Κατά τα λοιπά οι τιμές προσφοράς πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 20 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας προκήρυξης. 
 
Άρθρο 15° 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 
15.1 Όταν η οριζόμενη στο άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών παρέλθει, κηρύσσεται η λήξη αυτής και αναγράφεται αυτό στο πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο 
αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.  
15.2 Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών 
(ένας για κάθε Υποψήφιο) 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. 
15.3 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
του ΔΗΜΟΥ και πραγματοποιείται σε τρία στάδια : 

1° ΣΤΑΔΙΟ :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Την καθορισμένη στο άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος ημέρα και ώρα διενέργειας 
διαγωνισμού, ξεκινά η συνεδρίαση δημόσια και αρχίζει από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ, κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των 
ενιαίων κυρίως φακέλων των προσφορών και του επιμέρους φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής εκάστου ενιαίου φακέλου. Η Ε.Δ.Δ. αριθμεί, μονογράφει και 
αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισμένους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει 
αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, τουλάχιστον τρεις επιμέρους 
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φάκελοι, ήτοι ένας μόνον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας τουλάχιστον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας τουλάχιστον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του ενιαίου σφραγισμένου κυρίου 
φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τουλάχιστον τρεις ως άνω 
επιμέρους φάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης 
και οι υποβληθέντες επιμέρους φάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Όλα τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής στον διαγωνισμό αριθμούνται και 
μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά απ' όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ. Οι (τουλάχιστον) δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι κάθε 
προσφοράς που βρίσκονται μέσα στον ενιαίο κυρίως κλειστό φάκελο και περιέχουν την 
τεχνική (ή τις τεχνικές) και την οικονομική (ή τις οικονομικές) προσφορά (προσφορές) 
αντίστοιχα, παραμένουν σφραγισμένοι αναγράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξοντας 
αριθμός του ανοικτού κυρίως φακέλου και μονογράφονται εξωτερικά από τα μέλη της 
Ε.Δ.Δ. Μετά την καταγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των 
προσφορών στο πρακτικό, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ συνεδριάζει 
μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που 
αποκλείονται. 
Η σχετική απόφαση καταχωρείται σε πρακτικό (1ο Πρακτικό), το οποίο αποτελεί την 
εισήγηση της Ε.Δ.Δ. και υπογράφεται από τα μέλη της.. 
 

   2° ΣΤΑΔΙΟ    :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, και μετά από σχετική πρόσκληση όσων 
προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους επιμέρους φακέλους 
Τεχνικής Προσφοράς αυτών ανά ΤΜΗΜΑ, με την σειρά αριθμήσεως των και αφού 
προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγιση τους και μονογράφει κατά 
φύλλο τα περιεχόμενα τους, εκτός από τα κενά φύλλα, τα διαχωριστικά και τα τεχνικά 
φυλλάδια. Ο επιμέρους φάκελος της/των οικονομικής/ών προσφοράς/ών δεν 
αποσφραγίζεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί/ούν την ημερομηνία που θα καθοριστεί 
από την Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ. 
Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ) συνέρχεται σε 
συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη του : 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 

 Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, 
όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας προκήρυξης, 

προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας προκήρυξης, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους 
φακέλων Τεχνικής Προσφοράς ανά ΤΜΗΜΑ, για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει 
μέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης και 
καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 
αναλύοντας για κάθε μια από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου τεχνικής προσφοράς, που κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ :  
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 Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

 Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του τεύχους της προκήρυξης και 
των παραρτημάτων της ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται επί ποινή 
αποκλεισμού. 

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως 
και επί ποινή αποκλεισμού κάθε ένα από τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε αυτό το 
στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις 
των μελών της.  
Μετά τη μελέτη των επιμέρους φακέλων τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω 
ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση και επίδειξη των δειγμάτων ή εξέταση των ζητούμενων 
ειδών εγκατεστημένων και σε λειτουργία, κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ αξιολογεί κάθε τεχνική προσφορά. Επί πλέον βαθμολογεί σε 
ειδικό φύλλο τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν και το υπογράφει.  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ του Έργου, 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και το οποίο 
αποτελεί την εισήγηση της προς την Προϊσταμένη Αρχή και στο οποίο περιλαμβάνεται ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ και για κάθε προσφορά, η αξιολόγηση και επιπλέον για κάθε κριτήριο η 
βαθμολογία του, ο συντελεστής βαρύτητας και η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων, 
καθώς και η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο πρακτικό 
καταχωρούνται ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ και τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες, 
όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.  
Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε 
οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Το πρακτικό αυτό (2ο Πρακτικό) μαζί με το 1ο Πρακτικό (Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) διαβιβάζονται στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της διοικητικής πράξης 
απόφασης για την έγκρισή τους. Η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει τα δύο (2) Πρακτικά με μία 
διοικητική πράξη (απόφαση) η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με 
αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 

 
3° ΣΤΑΔΙΟ   :   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 

ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
/  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
του ΔΗΜΟΥ ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των 
οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι 
προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που τους 
αποστέλλει εγγράφως πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα 
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.  
Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο 
χώρο που πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η 
αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την 
αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ μονογράφει κατά φύλλο 
και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών 
στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν 
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κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο προηγούμενο στάδιο, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 
Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του 
ΔΗΜΟΥ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών ανά ΤΜΗΜΑ. 
Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 14 και 20 της 
παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους 
απόρριψης. 
Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το 
άρθρο 52 του ΠΔ 60/07 (με αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά πχ με τον οικονομικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή 
την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει 
επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ιδιαίτερα χαμηλή 
ορίζεται η οικονομική προσφορά της οποίας η  «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
….….. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)» είναι μικρότερη από το 85% του μέσου (median) των 
αποδεκτών οικονομικών προσφορών. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και 
της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών όλων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, υπολογίζει τις 
ανηγμένες τιμές σύγκρισης των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ΄ 
της παρούσας και συμπληρώνει το πρακτικό με τον αντίστοιχο Συγκριτικό Πίνακα 
Κατάταξης Προσφορών ανά ΤΜΗΜΑ (σύνολο κατ΄ ανώτατον τρεις Συγκριτικοί Πίνακες). Η 
κατάταξη των προσφορών στους πίνακες αυτούς γίνεται κατά αύξουσα σειρά της 
ανηγμένης τιμής σύγκρισης. Στο πρακτικό αυτό η Ε.Δ.Δ. καταγράφει και την πρότασή της 
για τον υποψήφιο ανάδοχο ανά ΤΜΗΜΑ.  
Οι εν λόγω συγκριτικοί πίνακες και το Πρακτικό του σταδίου αυτού (3ο Πρακτικό), 
υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. 
 
4° ΣΤΑΔΙΟ   :   ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης κατά το 3ο Στάδιο, η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ με βάση τους Συγκριτικούς Πίνακες του σταδίου 
αυτού, καλεί τον πρώτο στην κατάταξη κάθε ενός από τους πίνακες αυτούς (ο οποίος είναι 
και ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δηλ. ο υποψήφιος ανάδοχος 
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ) να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, και στην διεύθυνση που ορίζεται 
στην παράγραφο 7.2 του παρόντος παραρτήματος, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, και 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Νόμο 2672/1998 (ΦΕΚ 
290 Α) άρθρο 14 (διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο), τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις No 1 και Νο 6 
του άρθρου 12.2 του παρόντος παραρτήματος και απαριθμούνται αναλυτικά στο άρθρο 17 
του παρόντος Παραρτήματος Β’. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 
της παραλαβής του σφραγισμένου φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον 
τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση 
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αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
έχουν αποσφραγιστεί και έχουν γίνει αποδεκτές. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ αποσφραγίζει τον εν λόγω σφραγισμένο 
φάκελο στην ημερομηνία και τόπο που έχει ορίσει με την ως άνω ανακοίνωση-πρόσκληση 
και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και 
καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε πρακτικό της. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με 
τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
λαμβάνουν γνώση αυτών (των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 
προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει 
αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
την παροχή διευκρινήσεων ή συμπληρώσεις, σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
υπέβαλε κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΠΔ 60/07. 
Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση :  

- δεν προσκομίζει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά των 
παραγράφων 17.1 και 17.2 του παρόντος Παραρτήματος Β’ ή  

- έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις No. 1 ή/και Νο. 6 του 
άρθρου 12.2 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας προκήρυξης, 

η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του ΔΗΜΟΥ η εγγύηση συμμετοχής 
του. Στην περίπτωση αυτή η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόμενο του Συγκριτικού 
Πίνακα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ με βάση την ανηγμένη τιμή σύγκρισης, δηλαδή στον προμηθευτή 
που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Στην περίπτωση που 
και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή 
έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή με την αμέσως μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή σύγκρισης κ.ο.κ. Αν κανένας από 
τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από αυτές, ο διαγωνισμός για το αντίστοιχο ΤΜΗΜΑ ακυρώνεται. 
Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
του ΔΗΜΟΥ υποβάλει το πρακτικό και όλα τα στοιχεία του/των φακέλου/ων των 
παραγράφων 17.1 και 17.2 του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες όπου αναλύονται για 
κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι απόρριψης καθώς και την πρόταση/εισήγησή της για 
τον υποψήφιο ανάδοχο (4ο Πρακτικό) στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης του.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού μαζί με το 4ο Πρακτικό υποβάλει στην Προϊσταμένη Αρχή για 
έγκριση και το 3ο Πρακτικό (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών). Η Προϊσταμένη Αρχή 
εγκρίνει τα δύο (2) Πρακτικά με μία διοικητική πράξη και αφού λάβει υπόψη τα σχετικά 
στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και τη εισήγηση / 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ, αποφασίζει για την 
κατακύρωση του/των ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΤΩΝ και την ανάθεση της προμήθειας. Η ανωτέρω 
διοικητική πράξη (απόφαση) έγκρισης του 3ου και 4ου Πρακτικού στη συνέχεια 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες σε αυτή την φάση του διαγωνισμού με αποδεικτικό 
παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 
 
15.4 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ είναι δυνατόν κατά την κρίση της 
& τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στάδια 1 
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και 2 του διαγωνισμού, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να 
‘διευκρινίσουν’’ ή να ’’συμπληρώσουν’’ όσα από τα πιστοποιητικά και έγγραφα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής ή του φακέλου τεχνικής προσφοράς των άρθρων 13 και 14 
του παρόντος παραρτήματος υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48 του ΠΔ 
60/2007 και οι προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν, αλλά και να αποκλείσει όσους από τους 
διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο αίτημα να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα 
έγγραφα, στοιχεία ή/και πιστοποιητικά των προσφορών τους ή να παράσχουν διευκρινίσεις 
επί αυτών. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις αυτές έχουν να κάνουν με τα υποβληθέντα 
πιστοποιητικά ή έγγραφα που αφορούν την προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, την 
άδεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητος, την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις τεχνικές ή και επαγγελματικές του ικανότητες, τα 
πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας και τα πρότυπα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΠΔ 60/07 (συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες). 
Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις ή οι συμπληρώσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και δεν 
θεωρούνται αντιπροσφορά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να άγουν 
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς 
ενώ οι συμπληρώσεις θα αφορούν μόνο στο περιεχόμενό τους και σε καμία περίπτωση δεν 
θα αφορούν στην εκ των υστέρων προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Δηλαδή οι 
διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που 
έχουν ήδη υποβληθεί με την προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα 
που θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής υποβληθεί. Σαν ’’διευκρίνιση’’ νοείται η χορήγηση 
λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή των καθορισμό με 
μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Σαν ’’συμπλήρωση’’ 
νοείται η κατάθεση νέων συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα 
προηγουμένως, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία των 
άρθρων 13 και 14 του παρόντος παραρτήματος, την συνδρομή κάποιας από τις 
προϋποθέσεις των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και των εγγράφων τεχνικής προσφοράς. 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που δίδονται 
αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
 
Άρθρο 16° 
Απόρριψη προσφορών 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά για ΤΜΗΜΑ, με 
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που: 
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και 
αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
3. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας ΤΜΗΜΑΤΟΣ και δεν καλύπτει το σύνολο των 
ζητουμένων ειδών αυτού, είτε αντιμετωπίζει ενιαία το σύνολο του Έργου (δηλ. όλα τα 
ΤΜΗΜΑΤΑ μαζί). 
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4.  Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια 
της παρούσας. 
5. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος. 
6.  Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής του 
άρθρου 12 του παρόντος παραρτήματος και δε συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες 
εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
7.  Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε 
στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της 
Οικονομικής Προσφοράς. 
8.  Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία 
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου. 
9.  Είναι υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς 
τούτο. 
10.  Δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον προϋπολογισθέντα ανά ΤΜΗΜΑ, όπως αυτός ορίζεται 
στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος.  
11. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισμού μεγαλύτερο του προβλεπόμενου 
στο παρόν παράρτημα. 
12. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
13.  Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
του ΔΗΜΟΥ ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των 
τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί 
ποινή αποκλεισμού. 
14.   Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
15.  Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 
 
Άρθρο 17° 
Δικαιολογητικά υποψήφιου αναδόχου - Κατακύρωση - Ματαίωση του διαγωνισμού 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
17.1 Έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 12.2 του παρόντος παραρτήματος  
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις 
No 1 και Νο 6 του άρθρου 12.2 του παρόντος παραρτήματος και καλείται ο υποψήφιος 
ανάδοχος να υποβάλλει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 15.3 (4ο 
Στάδιο) του παρόντος Παραρτήματος Β’, είναι τα εξής: 

Εδάφιο (1),  Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) : 
(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : 
i) για αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)  ήτοι για : 
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
-  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
 ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07). 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται 
αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την 
παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι 
πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου 
να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση  
(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) (εδάφια ε και στ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007), σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
(ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Εδάφιο (2),  Οι αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα) : 
(α)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1(α) ως άνω του παρόντος άρθρου για 
Έλληνες πολίτες. 
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(β)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής 
της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους. 
(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση 
(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κατά την 
παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
(ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Εδάφιο (3),  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
(α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. 
Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά 
τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους 
εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι 
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου 1 ως άνω του παρόντος άρθρου 
για Έλληνες πολίτες.  
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

   - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

   - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου 
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 

Εδάφιο (4),  Οι Συνεταιρισμοί : 
(α)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα  
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(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του 
εδαφίου 1 ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.  
(γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) ως άνω του 
παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς 
και των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2) ως άνω του παρόντος άρθρου για 
αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της 
περίπτωσης (β) του εδαφίου (3) ως άνω του παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά.  

Εδάφιο (5),  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση. 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια 
από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται 
στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των 
πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου. Στην κατά τα 
άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του 
υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, 
πρέπει να περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της παραγράφου 17.1 του παρόντος 
άρθρου. 

 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
17.2 Δικαιολογητικά απόδειξης της οικονομικής επάρκειας. 
Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (για κάθε ένα από τα 
ΤΜΗΜΑΤΑ) δηλ. ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπεριλάβει, επί ποινή αποκλεισμού, στον 
σφραγισμένο φάκελο της παραγράφου 15.3 (4ο Στάδιο) του παρόντος, και τις παρακάτω 
αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά (ένα ή περισσότερα), που 
αποδεικνύουν την οικονομική του επάρκεια : 
 (i) Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών απολογισμών (ισολογισμών) 
της επιχείρησης των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους 
του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους 
ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να προσκομίσει ισοδύναμα 
λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης 
ισολογισμών, μπορεί να καταθέσει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή 
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, 
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υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ή 
(ii) Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης 
που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση 
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως 
άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών κατά το διάστημα αυτό. 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει 
τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της, υπογεγραμμένα δεόντως. Στην 
περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική καλυψη των προυποθέσεων από τα μέλη της 
Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 
   
Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει 
αιτιολογημένα ως πρόσφορο.  
  
 
17.3   Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ με γνωμοδότηση της μπορεί να 
προτείνει προς την Προϊσταμένη Αρχή, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι 
περιπτώσεων : 
1. Να αποφασίσει, και αζημίως για αυτήν, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του 
Διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της 
σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις  : 
(i)  παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  
(ii)  που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
(iii)  που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  
(iv)   που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια 
2. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την επανάληψη 
του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
3. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την προσφυγή 
στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 
25 του ΠΔ 60/07. 
4. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 15.3 (4ο Στάδιο) του παρόντος παραρτήματος. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
Άρθρο 18° 
Κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
18.1 Στον Υποψήφιο που επελέγη ως Ανάδοχος για το ΤΜΗΜΑ αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως και με αποδεικτικό παραλαβής. Η ανακοίνωση 
αυτή αποστέλλεται στον επιλεχθέντα ανάδοχο αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που 
επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3886/10 (προθεσμία για άσκηση προδικαστικής 
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προσφυγής) σε σχέση με την κοινοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους κατά την παρ. 17.4 του προηγούμενου άρθρου και 
αφού έχει ληφθεί η σχετική σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία : 
α. Το ΤΜΗΜΑ και τα προς προμήθεια είδη. 
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιμή. 
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της προκήρυξης καθώς    

και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη προκήρυξη. 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή, Στην περίπτωση που η πληρωμή στον 
προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε 
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και 
μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα εάν 
συμφωνεί και ο ανάδοχος προμηθευτής. Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί 
σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει 
κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφούμενου αναλόγως. 
18.2 Ο Υποψήφιος που επελέγη είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 
Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία : 
(α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή 
κοινοπραξία. 
(β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το κατακυρωθέν ΤΜΗΜΑ, η οποία θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Επίσης πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ  20977/2007 
(ΦΕΚ 1673 Β/23-8-07), αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση είναι 
επιχείρηση, οφείλει να προσκομίσει δια των νομίμων εκπροσώπων της, ενώπιον της 
Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι 
δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 
3310/2005, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005». 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ΤΜΗΜΑ μπορεί να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 
ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 
ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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18.3 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε 
εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή 
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 
118/07 και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής. Η Αναθέτουσα 
αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ του 
εγκεκριμένου πρακτικού Νο 3 (του άρθρου 15.3) και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια 
διαδικασία των άρθρων 17 και 18 του παρόντος παραρτήματος. Ο έκπτωτος Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας 
της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση. 
18.4 Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από το Δήμο Λήμνου η σχετική 
Σύμβαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 
κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής η σύμβαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ του Έργου υπογράφεται 
από το Δήμαρχο Λήμνου και πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ. 
Εκ μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. Η σύμβαση για 
την υλοποίηση της προμήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στα παραρτήματα που την 
συνοδεύουν και στην προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την 
κατακύρωση. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
αυτών των στοιχείων και θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 
18.5 Η Σύμβαση, που περιέχει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των συμβαλλομένων μερών, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 
τουλάχιστον τα εξής : 
α)     Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης  
β)     Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ)     Το ΤΜΗΜΑ, τα προς προμήθεια είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και την ποσότητα αυτών 
δ)     Την τιμή 
ε)     Το τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 
στ)   Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
ζ)     Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η)     Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ)     Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι)      Τον τρόπο πληρωμής. 
ια)    Την παραλαβή των ειδών. 
18.6 Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους 
υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση είδους το 
οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της 
προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η 
τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από 
νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά 
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προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν 
συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση της 
Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 
θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του ΔΗΜΟΥ, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 
συμφωνία. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

18.7 Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του 
τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
Συμμετοχής, ο Ανάδοχος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, εφ' όσον το αποδεχτεί, 
καλείται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για 
την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον 
ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάσταση της με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που δεν το αποδεχθεί, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 
επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του αντιστοίχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ακολουθεί αντίστοιχα η 
ίδια διαδικασία των άρθρων 17 και 18 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας προκήρυξης. 
18.8 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
α)  Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
β)  Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ)  Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση. 

 
Άρθρο 19° 
Εγγυήσεις 
19.1   Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, 

ξεχωριστά για κάθε ΤΜΗΜΑ του Έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, και το 

ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

με Φ.Π.Α. όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος. Κατά συνέπεια το 

ύψος της εγγύησης συμμετοχής για τα κάθε ΤΜΗΜΑ του Έργου είναι : 

Για το ΤΜΗΜΑ 1 Εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα πέντε ευρώ         (€9.135,00)  

Για το ΤΜΗΜΑ 2 Χίλια εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ                (€1.972,00) 

Για το ΤΜΗΜΑ 3 Δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα            (€2.244,75) 

ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά                                                                                  

                                                                                   

2.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε 
η προμήθεια του ΤΜΗΜΑΤΟΣ επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε 
μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι εγγυήσεις 
συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται στα αντίστοιχα Πιστωτικά Ιδρύματα 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης 
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ/των ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Τέλος η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
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διαγωνιζόμενους που έχει απορριφθεί η προσφορά τους εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο 
μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αυτών ή παραίτησης από αυτά. 
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 
Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 19.2 κατωτέρω, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή 
του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα προκήρυξη.  
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ζ΄ της παρούσας προκήρυξης . 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
19.2   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ του 
Έργου, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της 
Σύμβασης ξεχωριστά για κάθε ΤΜΗΜΑ του Έργου που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας του κάθε 
κατακυρωθέντος σε αυτόν ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ο προμηθευτής θα 
εγγυηθεί ότι : 
«Με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους 
από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 
κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε 
στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και 
αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές 
προδιαγράφονται. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση 
του καινούργιος». Τέλος, εγγυάται ακόμα ότι : 
«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν 
πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της αντίστοιχης Επιτροπής 
Παραλαβής και Παρακολούθησης (με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και 
αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων των ειδών) να γίνει απόλυτα 
κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα 
ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής 
που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει 
κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ΔΗΜΟΥ. Ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου 
μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του 
ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το ΔΗΜΟ για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτήν από 
τις πιο πάνω βλάβες».  
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2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 
3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, 
σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 
4. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά τον χρόνο που ο 
ΔΗΜΟΣ υποχρεούται κατά την Σύμβαση να παραλάβει τα είδη συν δύο (2) μήνες επιπλέον.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ζ΄ της παρούσας 
προκήρυξης.  

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
19.3  Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης). 
1. Το χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους για το δορυφορικό απορριμματοφόρο 
και τουλάχιστον δύο (2) ετών για τους κάδους απορριμμάτων, από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής του αντιστοίχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής 
λειτουργίας (ή περίοδος διατήρησης)». Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου 
εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα 
προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% 
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 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, και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η 
εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την 
προσωρινή παραλαβή τους, πλήρως συναρμολογημένων και έτοιμων για λειτουργία.  
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 Προμηθευτής 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 



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Κάδων 
Απορριμμάτων και Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Οχήματος» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

 
48 

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.  
2.  Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, τον 
χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο 
διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και 
επισκευές κατά περίπτωση, με Έγγραφη Δήλωση, την οποία θα συμπεριλάβει στον 
επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 14.2 
του παρόντος παραρτήματος ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. Προσφορά 
στην οποία δηλώνεται διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) 
μικρότερη από ένα (1) έτος για το δορυφορικό απορριμματοφόρο και δύο (2) ετών για τους 
κάδους απορριμμάτων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προτεινόμενη χρονική διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) μεγαλύτερη του ελάχιστου 
απαιτούμενου από τις τεχνικές προδιαγραφές, ή χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση 
βλάβης μικρότερος των ως άνω ζητουμένων ή υπηρεσίες που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, θα αξιολογηθούν προς όφελος του υποψηφίου Αναδόχου.  
3. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (η 
διατήρησης) κατά τρεις (3) μήνες.  
4.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή ειδών 
εξοπλισμού του αντίστοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ζ΄ της παρούσας προκήρυξης. 
19.4 Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυητικές 
επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα 
που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το 
σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.    
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική. 
19.5 Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών 
Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  
α)  Η ημερομηνία έκδοσης.  
β)  Ο εκδότης. 
γ)  Να απευθύνονται προς το ΔΗΜΟ 
δ)  Τα στοιχεία της προκήρυξης ήτοι :  
- ο Αριθμός της Προκήρυξης,  
- η αναφορά : Αντικείμενο Ανοικτού Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο:  
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δορυφορικού απορριμματοφόρου  
οχήματος»,  
- η αναφορά (ο τίτλος) στο ΤΜΗΜΑ του  και  
- η ημερομηνία του διαγωνισμού. 
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ε)   Ο αριθμός της εγγύησης.  
στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
ζ)  Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή προμηθευτή υπέρ του 
οποίου δίνεται η εγγύηση.  
η)  Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες 
εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).  
θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας. 
ι) Οι όροι ότι: 
ι1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διζήσεως. 
ι2) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΔΗΜΟΥ και ότι θα καταβληθεί ολικά η 
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ι3) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
ι4) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του ΔΗΜΟΥ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.   
ι5)  στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από 
την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με 
έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 
19.6  Λοιπά στοιχεία 
Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες 
εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης 
εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των 
εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό 
της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το 
ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να εκδοθεί επ' 
ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 
Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ στο τέλος της παρούσας 
προκήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  
  
Άρθρο 20° 
Τιμές προσφορών- Νόμισμα 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
20.1 Οι τιμές των προσφορών που αφορούν οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 
εκφράζονται σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ελευθέρων 
κάθε δασμού, φόρου, τέλους, δημοσιονομικής επιβάρυνσης ή άλλης αμοιβής και έτοιμων 
για λειτουργία. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι 
περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, χωρίς τον Φ.Π.Α., για των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα προκήρυξη. Έτσι εννοείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές αυτές, εκτός από 
την δαπάνη προμήθειας, και οι δαπάνες εκτελωνισμού, μεταφοράς, έκδοσης τυχόν 
απαιτούμενων πιστοποιητικών και δοκιμών. Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι 
δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως 
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απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά στην οποία δεν δίνεται η 
τιμή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς τον ΦΠΑ. 
20.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε € (ευρώ), θα αναγράφεται, επί ποινή 
αποκλεισμού, αριθμητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας 
με την αριθμητική τιμή) και θα περιλαμβάνει : 
-  Την προσφερόμενη τιμή για το ΤΜΗΜΑ, απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. 
-  Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 16 % ή 23%, ανάλογα με το είδος του 
εξοπλισμού και σε ποσό. 
-  Την προσφερόμενη τιμή για το ΤΜΗΜΑ που περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α. 
20.3  Στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, οι τιμές στο πεδίο «ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (αριθμητικώς)» προκύπτουν από πολλαπλασιασμό της τιμής που έχει συμπληρώσει ο 
προσφέρων στο πεδίο «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)» επί την 
προσυμπληρωμένη από την Υπηρεσία τιμή του πεδίου «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)». Η 
τιμή στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …. (αριθμητικώς)» προκύπτει 
από το άθροισμα των τιμών των πεδίων «ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)» του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
20.4 Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει 
όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή παρακράτηση κυριότητας απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρους 
ως προς τον τρόπο πληρωμής του προμηθευτή από το ΔΗΜΟ. 
20.5  Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση 
λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 
τιμή που κρίνεται συμφερότερη για την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης σε περίπτωση που δεν 
έχει συμπληρωθεί έστω και ένα πεδίο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
20.6  Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
20.7 Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής 
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρίας. 
Άρθρο 21°  
Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές 
Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
για συγκεκριμένο ΤΜΗΜΑ από την ίδια εταιρεία. Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των 
προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
εξομοιώνονται με αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν 
απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 22° 
Προδικαστικές Προσφυγές 
22.1  Σύμφωνα με τον Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών 
(ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα 
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διαγωνισμό είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση προδικαστικής προσφυγής 
κατά το άρθρο 4 του ως άνω νόμου.  
22.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την τελευταία δημοσίευση της 
διακηρύξεως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής - εκτός 
αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του 
τεύχους αυτής από την Α.Α., οπότε η δεκαήμερος προθεσμία τρέχει από την επομένη της 
ημερομηνίας αυτής - είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από 
την επομένη της λήξεως του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου, ήτοι μέχρι και την 
13/08/2014. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/10. 
 
Άρθρο 23°  
Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
23.1 Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, έτοιμων καθ’ όλα προς χρήση, (χωρίς την άδεια 
κυκλοφορίας και πινακίδες για το όχημα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 18 εδαφ. 2 του 
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας προκήρυξης και δεν σχετίζεται με την έκδοση σχετικών 
δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο 
ανάδοχος και λήγει με την προσωρινή παραλαβή των ειδών. Τα είδη θα παραδοθούν 
ελεύθερα επί εδάφους στο αμαξοστάσιο του πρώην Δήμου Μύρινας, δηλ. στο 1.5km της 
επαρχιακής οδού Μύρινας Θέρμων της νήσου Λήμνου και στις ποσοτήτες που 
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  
23.2 Η δήλωση χρόνου παράδοσης (μέσα στα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής 
προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας) μεγαλύτερου από τον ως άνω ορισθέντα, 
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται. 
23.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΔΗΜΟΥ, μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού του ΔΗΜΟΥ, 
να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής 
με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά 
τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη. 
23.4 Εάν μετά την κατακύρωση της προμήθειας και πριν από την παράδοση του 
εξοπλισμού έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα εξοπλισμού, αποδεδειγμένα ισχυρότερα 
και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
έχει το δικαίωμα να δεχθεί τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προμηθεύσει τα νέα μοντέλα 
αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονομική δαπάνη. 

23.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια 
και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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23.6 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού 
του ΔΗΜΟΥ, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που 
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε 
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 24° 
Παραλαβή του εξοπλισμού 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
24.1 Η προσωρινή παραλαβή των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, καινούργιων και έτοιμων προς 
λειτουργία θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Εξοπλισμού (ΕΠΠΕ). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη 
εξοπλισμού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ καινούργια και συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από 
την παρούσα προκήρυξη. 
24.2 Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την παραπάνω ΕΠΠΕ εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την παράδοση του (άρθρο 23 της παρούσας) στο ΔΗΜΟ. Η 
προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των 
προσφερόμενων ειδών, συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την 
ΕΠΠΕ.  
24.3 Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών (δοκιμαστική 
περίοδος) από την προσωρινή παραλαβή. Με την λήξη αυτού του διαστήματος και αφού η 
ΕΠΠΕ βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της προκήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία σε 
πραγματικές συνθήκες ή /και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, 
θα γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και θα συνταχθεί το οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής. 
Το κάθε είδος κατά την οριστική παραλαβή του θα συνοδεύεται και από : 
Σήμανση CE (CE Mark), για το συγκεκριμένο είδος. 
24.4  Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης : 
- Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανή σημεία στις πλαϊνές επιφάνειες των ειδών,  
επιγραφές που θα του υποδειχθούν από το ΔΗΜΟ και θα εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα 
του έργου. 
- Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα του 
υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ. 
24.5 Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν 
προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και στο άρθρο 19.2 του παρόντος παραρτήματος.  
24.6  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως 
να υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του 
χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και 
Αναδόχου και σε περίπτωση που επηρεάζουν τη συνολική συμβατική προθεσμία 
παράδοσης, κατόπιν προέγκρισης από την ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου.  
24.7 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
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άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο 
για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την οριστική παραλαβή του. 
24.8 Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι του εγκεκριμένου 
τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) καθώς 
και η έγγραφη δήλωση ανάληψης δέσμευσης για διάθεση ανταλλακτικών στο ΔΗΜΟ για την 
περίοδο συντήρησης όπου προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 
Ε΄ της παρούσας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 118/07. 
 
Άρθρο 25° 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
25.1 Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης 
ενδιάμεσης φάσης (εάν προβλέπεται) του εξοπλισμού ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός δεν 
παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές 
ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι 
προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων 
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών 
χωρίς το Φ.Π.Α. 

 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα 
παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

 Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη 
συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 
τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 
ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

 
 
Άρθρο 26° 
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
26.1  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους 
λόγους που περιγράφονται στο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ, 
οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.  
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26.2 Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 
35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η 
έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη 
βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
26.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 27° 

Υπεργολαβίες 
27.1 Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε 
συμπεριλάβει στην προσφορά του. 
27.2 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα 
αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε 
περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 
 
Άρθρο 28ο 
Τρόπος πληρωμής  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
 
28.1  
1. Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική  γλώσσα. Το 
άθροισμα των ποσών των εγγυήσεων προκαταβολής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να 
ισούται με το ποσό της χορηγούμενης προκαταβολής. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 
καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του 
υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 
και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
2. Το υπόλοιπο συμβατικό ποσό, με την  οριστική παραλαβή των ειδών και με την 
προσκόμιση των κάτωθι :  
(α) των τιμολογίων πώλησης του προμηθευτή εις τριπλούν, με την ένδειξη 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ»  
(β)  εξοφλητικής απόδειξης του προμηθευτή, εάν τα τιμολόγια δεν φέρουν την ένδειξη 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ,    
(γ)  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των ειδών, πλήρως συναρμολογημένων και σε λειτουργία, από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού ή στην περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, του θεωρημένου αποδεικτικού προσκόμισής του στο Δήμο 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του παραρτήματος Β΄ της παρούσας. 
(δ) Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισμού στην αποθήκη του ΔΗΜΟΥ. 
28.2  Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή γίνεται μετά την υποβολή όλων 
των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
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που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη και 
οφείλει τόκους όταν παρέλθουν οι προβλεπόμενοι από την σχετική νομοθεσία (Ν. 
4152/2013, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’) χρόνοι. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών 
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και σε κράτηση 0,10% επί της ποσού της σύμβασης χωρίς το 
ΦΠΑ, υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011. Το ποσό της κράτησης 
παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
28.3 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές 
προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες 
πιθανές ρήτρες επιφέρει ποινή αποκλεισμού και δε θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές 
του ΔΗΜΟΥ και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του ΔΗΜΟΥ προς τον προμηθευτή, ούτε 
θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι του ΔΗΜΟΥ. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 29° 

Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 
29.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με 
την Προμήθεια που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα :  
- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 
αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση της προμήθειας αυτού θεωρούνται 
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την 
εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα 
πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και 
στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας 
προμήθειας. 
- Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι 
υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και 
στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για 
την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας. 
- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες 
θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της 
παρούσας προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 
εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα 
δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 
29.2  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 
ασχολούνται με την προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε 
άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα 
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Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει 
διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» 
και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και 
αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη 
λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  
 
Άρθρο 30° 
Πνευματικά Δικαιώματα 
30.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
30.2 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της υλοποιηθείσας 
σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 
εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη 
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
 
Άρθρο 31° 
Ανωτέρα βία 
31.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 
επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται 
ενδεικτικά οι παρακάτω : 
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 
εργοστασίου του προμηθευτή 
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή 
3. Πλημμύρα 
4. Σεισμός 
5. Πόλεμος 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 
31.2  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο 
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προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά 
και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
 
Άρθρο 32° 
Δημοσιότητα 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του δαπάνη να ετοιμάσει και να επικολλήσει 
σταθερά και σε εμφανές σημείο στις πλαϊνές επιφάνειες του μηχανήματος επιγραφές που 
θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα του 
έργου σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για την 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου.  
 
Άρθρο 33°  
Έλεγχοι 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και 
διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 
 
Άρθρο 34°  
Χρηματοδότηση 
Το έργο χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 15% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Λόγω της παραπάνω 
χρηματοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, Κανονισμοί και Οδηγίες 
περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων. 
 
Άρθρο 35ο 
Προέλευση των προσφερομένων ειδών 
35.1 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο 
θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής του (βλ. παρ. 14.2, στοιχείο (3) του παρόντος Παραρτήματος Β’) .  
35.2 Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου 
που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου μπορεί να 
εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
35.3 Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της Υπηρεσίας  Διενέργειας  
Διαγωνισμού συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση με 
τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
35.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
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ΕΔΑΦΙΟ Ι.1   ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης (Ε.Α.) του ΔΗΜΟΥ 
Η βαθμολόγηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και 
που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Εφόσον υπάρχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για ολοκληρωμένο τμήμα της 
προμήθειας, η αξιολόγηση κάθε προσφοράς θα γίνει για κάθε τμήμα της προμήθειας 
ξεχωριστά. 
 
ΕΔΑΦΙΟ Ι.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)    
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων 
Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Τα κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε 
υποκριτήρια και ορισμένα από τα υποκριτήρια διαιρούνται περαιτέρω σε επιμέρους 
στοιχεία. Τα κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο επί μέρους ομάδες κριτηρίων, 
την Ομάδα Α και την Ομάδα Β. Οι ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας κάθε κριτηρίου στην συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς έχουν ως 
ακολούθως:  

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ με 
συνολικό συντελεστή βαρύτητας ομάδας 70% (εβδομήντα τοις εκατό). 

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ με συνολικό συντελεστή 
βαρύτητας ομάδας 30% (τριάντα τοις εκατό). 

 

Στον Πίνακα 1 Κριτηρίων Αξιολόγησης, η πρώτη στήλη δίνει τον αύξοντα αριθμό (α/α) του 
κριτηρίου, η δεύτερη στήλη του πίνακα περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών με τον δείκτη i ενός εκάστου εξ αυτών και η τρίτη στήλη δίνει τους συντελεστές 
βαρύτητας ( σi ) των κριτηρίων αυτών. Επιπλέον επαναλαμβάνουμε ότι ο πίνακας αυτός 
ομαδοποιείται ανά ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.  

 

Ο πίνακας αυτός αναλυτικά παρουσιάζεται ως ακολούθως :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt. 

  ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗ    

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ,  σi       

1 i  =  1  ,   ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1,100lt.    
Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
ποιότητα και τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στην λειτουργία και τη χρήση του 

70% 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α :  Si     =  70% 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΚΑΛΥΨΗ  

2 i  =  2  ,   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  10% 

3 i = 3 , ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
(SERVICE) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   

20% 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β :  Si     =  30%  

 
Στον Πίνακα 2 Ανάλυσης Κριτηρίων σε Υποκριτήρια και των Υποκριτηρίων σε Επιμέρους 
Στοιχεία με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, η πρώτη στήλη δίνει την Ομάδα 
Κριτηρίων, η δεύτερη στήλη περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό (α/α) και τον τίτλο του 
κριτηρίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η τρίτη στήλη δίνει τα υποκριτήρια (προς 
αξιολόγηση) στα οποία αναλύεται το κάθε κριτήριο, η τέταρτη στήλη δίνει τον συντελεστή 
βαρύτητας του υποκριτηρίου στο κριτήριο, η πέμπτη στήλη δίνει τα επιμέρους στοιχεία στα 
οποία αναλύεται περαιτέρω το κάθε υποκριτήριο (όπου υπάρχει τέτοια ανάλυση) και η έκτη 
στήλη δίνει τον συντελεστή βαρύτητας (σmn ) επί τοις εκατόν (%) με τον οποίο συμμετέχει το 
κάθε επιμέρους στοιχείο στην βαθμολογία (βmn) του αντίστοιχου υποκριτηρίου.  Είναι 
προφανές δηλ. ότι κάθε κριτήριο του ως άνω Πίνακα 1 αναλύεται σε υποκριτήρια με 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας στο κριτήριο αλλά και κάποια από τα 
υποκριτήρια αναλύονται σε επιμέρους στοιχεία με αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας στο υποκριτήριο.  

Ο πίνακας αυτός αναλυτικά παρουσιάζεται ως ακολούθως :   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt. 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 Α/Α & ΤΙΤΛΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ m 
ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛΕ 
ΣΤΗΣ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑΣ 

σm ΥΠΟ-

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ ΣΤΟ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ   

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ n 
ΤΟΥ ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑΣ 

σmn ΕΠΙΜΕ-

ΡΟΥΣ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΥΠΟΚΡΙΤΗ-
ΡΙΟ  

 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α  :  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-
ΦΕΣ, ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ  ΚΑΙ  
ΑΠΟΔΟΣΗ    

1.  (i  =  1)   
ΚΑΔΟΙ 

 

1.1  (m = 1) 

Συμφωνία 
υλικού με τις 
τεχνικές 
προδιαγραφές, 
ποιότητα και 
τεχνική αξία, 
καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα 
και 
αποδοτικότητα, 
αξιοπιστία και 
ασφάλεια στην 
λειτουργία και 
την χρήση του 

100% - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β :  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
/ ΚΑΛΥΨΗ  

2.  (i  =  2)   
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  

2.1 (m = 1)  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ-
ΔΩΝ 

100% - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  (i  =  3)   
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ
ΗΣ (SERVICE) 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ
Η, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3.1 (m = 1)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) 

40% - 

3.2 (m = 2)  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥ-
ΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΩΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑ-
ΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑ-
ΒΗΣ, ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΩΣ 

30% - 
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ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
& 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑ-
ΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑ-
ΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
SERVICE ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΛΠ. 

3.3 (m = 3)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο-
ΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥ-
ΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 
ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΜΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

30% - 

 
 
Για κάθε προσφορά βαθμολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΔΗΜΟΥ η 
μικρότερη ανάλυση που υπάρχει, δηλ. όπου υπάρχει περαιτέρω ανάλυση 
υποκριτηρίου σε επιμέρους στοιχεία βαθμολογείται το επιμέρους στοιχείο, ενώ όπου 
η ανάλυση σταματά στα υποκριτήρια βαθμολογείται το υποκριτήριο.  

Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων ενός υποκριτηρίου (όπου υπάρχει τέτοια 
περαιτέρω ανάλυση) ή των υποκριτηρίων ενός κριτηρίου (όπου δεν υπάρχει τέτοια 
περαιτέρω ανάλυση) είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι ελάχιστες 
προδιαγραφές/χαρακτηριστικά που ζητούνται στο τεύχος «ΕΣΥ και Τεχνική  Περιγραφή». Η 
βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι ως άνω ελάχιστες προδιαγραφόμενες απαιτήσεις/χαρακτηριστικά, ή 
όπου προσφέρονται χαρακτηριστικά με καλύτερη τιμή (μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με 
την περίπτωση) από αυτή που προδιαγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού. Επίσης μπορεί 
να μειωθεί μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι ανωτέρω 
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις/ χαρακτηριστικά,  υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά 
είχε κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 80 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από 
μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας  (παρ.1, άρθρο 20 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 
Κάθε επιμέρους στοιχείο n ενός υποκριτηρίου m, λαμβάνει μία βαθμολογία βmn από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης του ΔΗΜΟΥ. Σαν σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε επιμέρους 
στοιχείου n του υποκριτηρίου m ορίζεται ως το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας  ( σmn ) 
επί τοις εκατόν (%) του επιμέρους στοιχείου n στο υποκριτήριο m επί τη βαθμολογία (βmn ) 
του στοιχείου αυτού, ήτοι : 

Σταθμισμένη βαθμολογία επιμέρους στοιχείου ενός υποκριτηρίου = (σmn * βmn) , 
όπου: n = 1, 2,… ο αριθμός των επιμέρους στοιχείων στα οποία αναλύεται το m 
υποκριτήριο, ανάλογα με το υποκριτήριο. Έτσι π.χ. n = 5 επιμέρους στοιχεία για το πρώτο 
(m = 1) υποκριτήριο και n = 4 επιμέρους στοιχεία για το δεύτερο (m = 2) υποκριτήριο του 
δεύτερου κριτηρίου (i = 2), δηλ. ο ως άνω τύπος έχει εφαρμογή μόνο για το πρώτο και 
δεύτερο υποκριτήριο του δεύτερου κριτηρίου.  
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Για αυτά τα υποκριτήρια, η βαθμολογία (βmn) του υποκριτηρίου είναι το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους στοιχείων του υποκριτηρίου αυτού, ήτοι : 

Βαθμολογία Βmn του υποκριτηρίου m,   Βmn  =     (σmn * βmn)  ,  m =1,2 
                                                                              m, n 
Για τα υπόλοιπα υποκριτήρια, για τα οποία δεν ζητείται ανάλυση σε επιμέρους στοιχεία, η 
βαθμολογία βm του υποκριτηρίου m δίδεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΔΗΜΟΥ. 
Από την στιγμή που έχουμε την βαθμολογία βmn (για τα υποκριτήρια που αναλύονται 
περαιτέρω σε επιμέρους στοιχεία) ή βm (για τα υποκριτήρια που δεν αναλύονται περαιτέρω 
σε επιμέρους στοιχεία) ενός υποκριτηρίου m, η σταθμισμένη βαθμολογία του 
υποκριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας (σm) επί τοις εκατόν 
(%) του υποκριτηρίου στο κριτήριο, επί την βαθμολογία βmn ή  βm του υποκριτηρίου αυτού ,   
ήτοι :   
 
Σταθμισμένη βαθμολογία του  m  υποκριτηρίου   =  (σm * βm)  ή  (σm * βmn) .   
 
Η βαθμολογία τώρα (βi) του κάθε κριτηρίου i είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των υποκριτηρίων του κριτηρίου αυτού,  ήτοι : 
 

Βαθμολογία βi του κριτηρίου i,  βi =  (σm * βm)  για i = 1, 3, 4     και    ,                                                                                
i, m                  

 
                                                                     2                         5 

                                                                =    (σm * βmn)   +    (σm * βm)   για  i = 2 
                                                                   m=1                   m=3 
 π.χ.  

i = 1, 2, 3, 4   ο αύξων αριθμός του υπό ανάλυση κριτηρίου   
m = 1,2,…   ο αριθμός των υποκριτηρίων ανά κριτήριο, ήτοι m = 4 για το 1ο (i = 1)  κριτήριο,  

m = 5 για το 2ο (i = 2) κριτήριο, m = 1 για το 3ο (i = 3) κριτήριο και  m = 4 για το 
4ο (i = 4) κριτήριο.  

n = 1, 2,… ο αριθμός των επιμέρους στοιχείων στα οποία αναλύεται το m υποκριτήριο 

H σταθμισμένη βαθμολογία του i κριτηρίου τώρα, είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας σi του κριτηρίου επί τη βαθμολογία βi του κριτηρίου αυτού,   ήτοι:   
 
Σταθμισμένη βαθμολογία του  i  κριτηρίου =  (σi * βi)   
 
Η Συνολική Βαθμολογία (Βj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος                           
(j = 1,2,…, αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το 
στάδιο) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που 
περιέχει ο Πίνακας 1,  ήτοι :        
                                                                                                                                             
Συνολική Βαθμολογία Βj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος  = 
                                                 
                                                  4 

            Βj  =  ( σi * βi)      όπου  :                                                                                                                                                      
i = 1                      

                                                             
j = 1, 2 … αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι   αυτό το 

στάδιο  



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Κάδων 
Απορριμμάτων και Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Οχήματος» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

 
64 

i = 1,  2,  3,  4   ο αύξων αριθμός του υπό ανάλυση κριτηρίου   
 
Η βαθμολογία κάθε υποκριτηρίου ή κάθε επιμέρους στοιχείου υποκριτηρίου προκύπτει, σε 
επίπεδο Επιτροπής Αξιολόγησης του ΔΗΜΟΥ, από το άθροισμα των σχετικών 
βαθμολογιών κάθε ενός από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΔΗΜΟΥ,  
διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της.  
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0, 1, 2, 3, 4,  στρογγυλεύεται 
δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9. 

ΕΔΑΦΙΟ Ι.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
παρούσας. Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την ΕΔΔ 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει 
την προσφορά, θα ζητήσει γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις για την 
σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Ασυνήθιστα χαμηλή ορίζεται η 
οικονομική προσφορά της οποίας το κόστος αξιολόγησης Κi είναι μικρότερο από το 90% 
του μέσου (median) των αποδεκτών οικονομικών προσφορών του προϋπολογισμού του 
υποέργου. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η ΕΔΔ 
εισηγείται με Πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της 
προσφοράς αυτής. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών , η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ υπολογίζει την τιμή του Λj  που αποτελεί 
την ανηγμένη τιμή σύγκρισης μιας προσφοράς και κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό 

Πίνακα με αύξουσα σειρά του Λj, λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων,  

σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Λj  =  Κj / Βj  
 
 όπου :  

Λj      η ανηγμένη τιμή σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος  

Βj       η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος 

Kj  η συγκριτική τιμή προσφοράς η οποία συμπίπτει με την ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Κ, (ολογράφως) του j προσφέροντος 
όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από τον προσφέροντα στον ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του άρθρου 13.3 της παρούσας και περιέχεται 
στον σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.           

 
Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής προσφοράς προς την 
συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς δηλ. εκείνη με την μικρότερη 
ανηγμένη τιμή σύγκρισης Λj. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, Βj και 

προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.    
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Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 
διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος του Έργου ο πρώτος στην κατάταξη του 
Συγκριτικού Πίνακα.   

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για κάθε ΤΜΗΜΑ της προμήθειας, όσον αφορά 
την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η αξιολόγηση των υπόλοιπων ΤΜΗΜΑΤΩΝ θα γίνει 
σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ που υπάρχουν παρακάτω.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. & 360lt. 

 

  ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗ    

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ,  σi       

1 i  =  1  ,   ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120lt., 240lt. & 
360lt. 

Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
ποιότητα και τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στην λειτουργία και την χρήση του 

70% 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α :  Si     =  70% 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΚΑΛΥΨΗ  

2 i  =  2  ,   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  10% 

3 i = 3 , ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
(SERVICE) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   

20% 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β :  Si     =  30%  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ  

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. & 360lt. 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 Α/Α & ΤΙΤΛΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ m 
ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛΕ 
ΣΤΗΣ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑΣ 

σm ΥΠΟ-

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ ΣΤΟ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ   

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ n 
ΤΟΥ ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑΣ 

σmn ΕΠΙΜΕ-

ΡΟΥΣ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΥΠΟΚΡΙΤΗ-
ΡΙΟ  

 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α  :  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-
ΦΕΣ, ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ  ΚΑΙ  
ΑΠΟΔΟΣΗ    

1.  (i  =  1)   
ΚΑΔΟΙ 

 

1.1  (m = 1) 
Συμφωνία υλικού 
με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, 
ποιότητα και 
τεχνική αξία, 
καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και 
αποδοτικότητα, 
αξιοπιστία και 
ασφάλεια στην 
λειτουργία και την 
χρήση του 

100% - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β :  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
/ ΚΑΛΥΨΗ  

2.  (i  =  2)   
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  

2.1 (m = 1)  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ-
ΔΩΝ 

100% - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  (i  =  3)   
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ
ΗΣ (SERVICE) 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ
Η, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
& 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

3.1 (m = 1)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) 

40% - 

3.2 (m = 2)  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥ-
ΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΩΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑ-
ΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑ-
ΒΗΣ, ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑ-
ΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑ-

30% - 
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ΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
SERVICE ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΛΠ. 

3.3 (m = 3)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο-
ΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥ-
ΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 
ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΜΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

30% - 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 2.0m3 – 2.5m3 

  ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗ    

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ,  σi       

1 i  =  1  ,   ΟΧΗΜΑ 
Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
ποιότητα και τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στην λειτουργία και την χρήση του 

35% 

2 i  =  2  ,   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
χωρητικότητα, ανέσεις, ποιότητα και τεχνική 
αξία, εξοπλισμός, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, αξιοπιστία 
και ασφάλεια στην λειτουργία και τη χρήση του 

35% 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α :  Si     =  70% 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΚΑΛΥΨΗ  

3 i  =  3  ,   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  10% 

4 i = 4 , ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
(SERVICE) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   

20% 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β :  Si     =  30%  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ  

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 2.0m3 – 2.5m3 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 Α/Α & ΤΙΤΛΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ m 
ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛΕ 
ΣΤΗΣ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑΣ 

σm ΥΠΟ-

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ ΣΤΟ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ   

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ n 
ΤΟΥ ΥΠΟ-
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑΣ 

σmn ΕΠΙΜΕ-

ΡΟΥΣ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΥΠΟΚΡΙΤΗ-
ΡΙΟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α  :  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-
ΦΕΣ, ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ  ΚΑΙ  
ΑΠΟΔΟΣΗ    

1.  (i  =  1)   
ΟΧΗΜΑ  

 

1.1  (m = 1) 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
(ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ, 
ΚΥΒΙΣΜΟΣ,  Ο 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ, Ο 
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ, 
ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΚΛΠ) 

40% - 

1.2 (m = 2)  
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥ-
ΤΗΤΩΝ-ΦΡΕΝΑ-
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙ-
ΝΗΣΗΣ-
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

20% - 

1.3 (m = 3)  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑ-
ΡΟΣ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ-ΚΑ-
ΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙ-
ΟΥ ΑΝΑ  ΑΞΟΝΑ, 
ΑΚΤΙΝΑ 
ΣΤΡΟΦΗΣ, 
ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

35% - 

1.4 (m = 4)  
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(π.χ. ISO 14001 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, 
ΚΛΠ) 
 

5% - 
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2.  (i  =  2)  
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣ
ΚΕΥΗ 

2.1 (m = 1)   
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ,ΧΩ
ΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

50% - 

2.2  (m = 2)  
ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, 
ΠΥΛΩΝΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΗΣ ΚΑΙ 
ΨΕΥΔΟΣΑΣΣΙ 

45% - 

2.3  (m = 4)  
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(π.χ. ISO 14001 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, 
ΚΛΠ) 

5% - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β :  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
/ ΚΑΛΥΨΗ  

3.  (i  =  3)   
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  

3.1 (m = 1)  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ-
ΔΩΝ 

100% - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  (i  =  4)        
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΞΥΠΗ-
ΡΕΤΗΣΗΣ 
(SERVICE) 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙ-
ΑΣ ΕΚ ΜΕ-
ΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥ-
ΤΗ 

4.1 (m = 1)  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙ-
ΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ
ΟΡΟΥ 

10% - 

4.2 (m = 2)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) 

30% - 

4.3 (m = 3)  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥ-
ΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΩΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑ-
ΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑ-
ΒΗΣ, ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

30% - 



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Κάδων 
Απορριμμάτων και Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Οχήματος» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

 
70 

ΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑ-
ΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑ-
ΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
SERVICE ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΛΠ. 

4.4 (m = 4)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο-
ΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥ-
ΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 
ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΜΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

30% - 
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6.4  -   «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
 

Άρθρο 1° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της προκήρυξης θα εκτελεσθεί η παρούσα 
προμήθεια εξοπλισμού, αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 
 

Άρθρο 2° - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται 
αναλυτικά στην προκήρυξη. 
 
 

Άρθρο 3° - ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, 
φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του Φ.Π.Α.   
 
 

Άρθρο 4° - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Κατά την παραλαβή των ειδών, αυτά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
 
 

Άρθρο 5° - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού, από πλήρη 
τεχνική περιγραφή, prospectus και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των 
προσφορών. Τα τεχνικά στοιχεία των ειδών θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα 
στοιχεία που θα αναγράφονται στα prospectus του κατασκευαστή. 
 
 

Άρθρο 6° - ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με 
κατάθεση σφραγισμένων προσφορών. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών για κάθε ΤΜΗΜΑ 
ξεχωριστά από τις αρμόδιες επιτροπές της Αναθέτουσας Αρχής. Η αξιολόγηση των 
Προσφορών θα είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στην προκήρυξη. 
 
 

Άρθρο 7° - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του δορυφορικού 
απορριμματοφόρου οχήματος για ένα (1) τουλάχιστον έτος και για τους κάδους 
απορριμμάτων για δύο (2) τουλάχιστον έτη , από την οριστική παραλαβή τους (περίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης), χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης 
εξαρτημάτων είτε ρυθμίσεων / επισκευών που οφείλονται σε φθορά, κακή κατασκευή ή 
άλλο ελάττωμα. Η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις κακής χρήσης του 
εξοπλισμού. Είναι επιπλέον υποχρεωμένος να πραγματοποιεί δωρεάν τα τακτικά service 
του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων εργοστασίων 
κατασκευής. 
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Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, επί 
ποινή αποκλεισμού, να καλύψει το Δήμο Λήμνου με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον από την λήξη της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η δέσμευση αυτή αναλαμβάνεται με έγγραφη 
δήλωση η οποία κατατίθεται με τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο τεχνικής προσφοράς. 
Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, η ως άνω υποχρέωση για την 
παροχή ανταλλακτικών για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια , τουλάχιστον, θα αναφέρεται 
στους κατασκευαστές του πλαισίου και της υπερκατασκευής με δήλωση του εκπροσώπου 
των εργοστασίων αυτών, θα κατατεθεί γραπτώς στα Ελληνικά ή με επικυρωμένη 
μετάφραση και θα ισχύει για την Ελλάδα. Το κόστος αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησης 
των ανταλλακτικών/εξαρτημάτων θα βαρύνει το ΔΗΜΟ (μετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης). 

Κατά την διαδικασία παράδοσης – παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του 
φροντίδα και δαπάνη σε δοκιμαστική λειτουργία και χρήση των μηχανημάτων παρουσία της 
Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου Βαθέος. Η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Λήμνου, 
μετά την ως άνω παράδοση του εξοπλισμού, θα προβεί στην διαδικασία παραλαβής και 
στην σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου (ποιοτικής και ποσοτικής)  παραλαβής. 
 

Άρθρο 8° - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα 
ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει προκειμένου 
να υλοποιηθεί η προμήθεια. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν 
αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 
2. Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή του εξοπλισμού στο ΔΗΜΟ 
και στις ποσότητες που αναφέρονται στην σύμβαση. 
3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 
4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της Προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί 
μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 9° - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την 
προσωρινή παραλαβή του. 
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Άρθρο 10° - PROSPECTUS ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει 
πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την 
αξιολόγηση της προσφοράς του στην Ελληνική γλώσσα. Τα εργοστασιακά prospectus 
μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Ε΄ ή σε άλλα σημεία της παρούσας προκήρυξης απαιτείται σαν 
απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 
2. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να 
επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του 
προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές 
(ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα prospectus ή δεν περιλαμβάνονται  
στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες 
βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω 
οριζόμενα απορρίπτονται. 

 
Άρθρο 11° - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

1. Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια 
της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν 
αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο. 
 

Άρθρο 12° -  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλω 
ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα 
συνυπογραφεί με το Δήμο Λήμνου, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της 
υπογραφείσας Σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 
Άρθρο 13° - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής προσφοράς) τη 
συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης.  
2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να συμπληρώσουν τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για αυτά καθ' όλη την 
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. 
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3. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο 
Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΔΗΜΟΥ από 
τους δασμούς κ.λπ.  
4. Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ 
παραδρομής δεν αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού. 
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6.5   -  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ο Δήμος Λήμνου για τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητάς του πρόκειται 
να προβεί στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δορυφορικού απορριμματοφόρου 
οχήματος.Ειδικότερα: 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt.   

A1 Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1,100lt.  450 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Α’ 450 

     

ΟΜΑΔΑ B 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. & 
360lt. 

  

B1 Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 120lt.  100 

B2 Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 240lt.  300 

 Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 360lt.  100 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β’ 500 

     

ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

Γ1 Δορυφορικό Απορριμματοφόρο Όχημα 2.0m3 – 2.5m3 1 

  ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ  Γ’ 1 

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 951 

 
Αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω προς προμήθεια ειδών δίνονται 
κατωτέρω στο κεφάλαιο 2 του παρόντος Παραρτήματος.  
Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, δύναται να 
προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές 
Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες). Οι απαραίτητες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τα απαραίτητα είδη εξοπλισμού ανά ομάδα, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Διαγωνιζόμενοι είναι οι 
ακόλουθες : 
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ΟΜΑΔΑ Α:  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100lt. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ : €182.700,00 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,100 ΛΙΤΡΩΝ 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 
Οι προς προμήθεια μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 
 
1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, μεταλλικοί τροχήλατοι, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1,100lt., μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή 
απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων. 
 
2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να 
ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-2/5/6. 
 
3. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να 
δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 
 
4. Να φέρουν 4 τροχούς έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και σύστημα ανάρτησης για 
την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς 
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με 
πείρους ανάρτησης. 
   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας χαλυβδοελάσματα 
πάχους από 1.2 έως 1.5mm με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 1461 ή DIN 
50976 μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών σε πλήρες 
μπάνιο εγγυημένης καθαρότητας σε ακατέργαστο ψευδάργυρο, έτσι ώστε να προστατεύονται 
αποτελεσματικά από την διάβρωση.  
 
1. Το κυρίως σώμα (κορμός) 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα 
άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητά 
τους, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα, με 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης. 
 
β. Η συγκόλληση των κύριων χαλυβδοελασμάτων του κυρίως σώματος των κάδων, θα 
πρέπει να γίνεται εσωτερικά ή εξωτερικά, με αδιάκοπη και συνεχή ραφή, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η στεγανότητά του και με τρόπο που να αποκλείει διάκενα μεταξύ των 
χαλυβδοελασμάτων, έτσι ώστε να μην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα απορριμμάτων, που 
προκαλούν την διάβρωσή τους, ενώ ο πυθμένας του θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 
διαμορφωμένος σε μονοκόμματη λεκάνη χωρίς ραφές. 
 
γ. Το χείλος του κάδου περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο μεταλλικό πλαίσιο, σχήματος «Π» ή σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 20mm, με 
στρογγυλεμένες γωνίες και πρόβλεψη ειδικού υπερυψωμένου χείλους για πρόσθετη 
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σταθερότητα και ασφάλεια της όλης κατασκευής και για την αποφυγή εισόδου νερών της 
βροχής εντός του κάδου. 

 
δ. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από 
υπερφoρτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να 
διαμορφώνεται με κατάλληλες, πολλαπλές και συνεχόμενες, βαθιές πρεσσαριστές νευρώσεις 
και να φέρει εξωτερικά δύο πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες στα σημεία στρέψεως, πάχους 
τουλάχιστον 2.5mm για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά τη 
χρήση τους. 
   
ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν στα 
πλευρικά τοιχώματα, ηλεκτροσυγκολλημένες ή πριτσινωτές, για εύκολη αντικατάσταση σε 
περίπτωση βλάβης τους, δύο μεταλλικές ενισχύσεις με ισχυρούς μεταλλικούς πείρους 

ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου  40  2mm, πάχους τουλάχιστον 4mm 
και μήκους 50mm, σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6 οριζόμενα. 
 
στ. Ο πυθμένας των κάδων θα πρέπει να έχει τέτοια διαμόρφωση ώστε να συλλέγονται τα 
υγρά και να φέρει σε προσιτό για τους χρήστες σημείο, οπή αποχέτευσης κατάλληλης 
διαμέτρου για την άνετη εκροή των υγρών κατά το πλύσιμο των κάδων.  
 
ζ. Η οπή αποχέτευσης απαραιτήτως θα πρέπει να φέρει κατάλληλο πλαστικό πώμα, με 
πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα 
να στεγανοποιεί τον πυθμένα αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στο 
περιβάλλοντα χώρο. 
 
η. Θα πρέπει επίσης για την εύκολη μετακίνησή τους, στο κυρίως σώμα των κάδων, να 
υπάρχουν εργονομικά κατανεμημένες έξι (6) τουλάχιστον χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής 
και εύχρηστες χειρολαβές. 
 
θ. Τέλος, το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να είναι εξωτερικά βαμμένο με κατάλληλη  
βαφή για εξωτερικούς χώρους, σε αποχρώσεις RAL της επιλογής του φορέα. 
 
2. Το καπάκι (σκέπαστρο)  
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι πλαστικό, με κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να διευκολύνει τους 
πολίτες κατά την ανασήκωσή του και θα λειτουργεί αθόρυβα κατά το κλείσιμο. Θα πρέπει να 
φέρει κατάλληλες νευρώσεις και να ανοίγει προς τα επάνω με την βοήθεια δύο χειρολαβών 
αλλά και ποδομοχλό. 
 
β. θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο και όχι 
ανακυκλωμένο, υψηλής ποιότητας για συνοχή σχήματος και κράτημα κατασκευής, διπλού 
τοιχώματος, πάχους τουλάχιστον 2.5mm, το κάθε τοίχωμα. 
 
γ. Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική 
παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
δ. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το κυρίως σώμα και να συνδέεται μαζί του, με κατάλληλους 
στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες, διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές, που εδράζονται στην 
επάνω και οπίσθια πλευρά των κάδων. 
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ε. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο 
τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές 
καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. 
 
στ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα 
του καπακιού, θα πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή 
του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.  
 
ζ. Το χρώμα του καπακιού, θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις RAL της επιλογής του φορέα, 
ενώ για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ 
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.  
 
η. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν εύχρηστο και στιβαρής κατασκευής ποδομοχλό, για το 
άνοιγμα του καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή χεριών.  
 
στ. Ο ποδομοχλός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σωλήνα και λάμες ανύψωσης 
ικανού πάχους με πρόσθετη επίσης θερμή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται 
αποτελεσματικά από την διάβρωση. Ακόμη, θα πρέπει να απέχει ικανή απόσταση από το 
έδαφος έτσι ώστε να είναι λειτουργικός ακόμη και σε περίπτωση που αυτός θα βρίσκεται 
πάνω από κράσπεδο πεζοδρομίου. 
 
Στην περίπτωση αυτή το πλαστικό καπάκι θα πρέπει να φέρει ενισχυτική λάμα προστασίας 
του, πάχους τουλάχιστον 1,25mm στα σημεία που εφάπτεται και σύρεται ο ποδομοχλός. 
 
3. Τροχοί - Ανάρτηση 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι: 
 
α. Βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές 

ελαστικό περίβλημα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου περίπου  200mm και 
αντοχής φορτίου τουλάχιστον 200kg ο κάθε ένας. 
 
β. Κάθε τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη 

περιστροφή, να περιστρέφεται και στον κάθετο άξονά του κατά 360 , έτσι ώστε οι κάδοι να 
είναι ευέλικτοι και να καθίσταται εύκολη η μετατόπισή τους. 
 
γ. Οι τροχοί θα πρέπει να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες 
ανάρτησης και η ενσωμάτωσή τους θα επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια 
ασφάλειας ο κάθε ένας. 
 
δ. Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, από χαλυβδοέλασμα πάχους 
τουλάχιστον 3mm, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και 
τις μηχανικές καταπονήσεις. 
 
ε. Θα πρέπει να φέρουν πέδηση, που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο 
εμπρόσθιους τροχούς, για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση, θα πρέπει να ενεργοποιείται με 
απλό πάτημα προς τα κάτω του ποδοπετάλ (τροχοδέτη) και θα απενεργοποιείται 
απαραιτήτως με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστοι για τους εργαζομένους στην 
καθαριότητα. 
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4. Διαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 
α. Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-
2/5/6, ενώ το στόμιο φόρτωσης τους, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 130cm, έτσι ώστε να είναι 
προσιτό και λειτουργικό στους πολίτες. 
 
β. Tο βάρος κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120kg ώστε να είναι εύχρηστος και 
να μην καταπονεί τους εργαζομένους στην καθαριότητα, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το 
βάρος του ποδομοχλού ανοίγματος καπακιού, το οποίο θα πρέπει στην τεχνική προσφορά, 
να αναγράφεται χωριστά. 
  
γ. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 420kg.  
 
δ. Ο κάδος θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, το καπάκι και τους τροχούς. 
 
5. Άλλα στοιχεία 
α. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν δύο αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες στις εμπρόσθιες 
γωνίες, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά την νύχτα για την αποφυγή 
τροχαίων ατυχημάτων. 
 
β. Οι κάδοι, απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας των 
κατασκευαστικών οίκων, τόσο του κυρίως μεταλλικού σώματος, όσο και των πλαστικών 
καπακιών και των τροχών τους, της Διεθνούς Σειράς ISO 9001, ή ισοδύναμου αυτού, καθώς 
και τη σήμανση CE η οποία θα συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης EK. Όλα τα 
παραπάνω θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.  
 
Προαιρετικά, οι Διαγωνιζόμενοι, θα μπορούν να προσκομίσουν τα σχετικά Πιστοποιητικά για 
τη συμμόρφωση με την Οδηγία ΕΝ 840, που αφορά διαστάσεις, στάθμη θορύβου, δοκιμές, 
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητών, Ποιότητας και 
Αντοχής (όλα επίσημα μεταφρασμένα), κ.λπ., σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου και Πιστοποίησης της Ποιότητας από Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και 
Δοκιμών. 
 
γ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 
πρέπει να προσκομίσει Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας της Διεθνούς Σειράς ISO 9001 
ή ισοδύναμου αυτού για το παρεχόμενο service, καθώς και συμβόλαιο αντιπροσώπευσης 
του εν λόγω οίκου. 
 
δ. Επιθυμητή είναι και η προσκόμιση παραστατικού Πιστοποίησης για Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 ή ισοδύναμου αυτού του κατασκευαστικού 
οίκου, καθώς και της εταιρείας του προμηθευτή (μεταφρασμένα στην ελληνική).   
 
ε. Στο κυρίως σώμα των μεταλλικών κάδων, θα πρέπει να υπάρχουν: 
- Ευανάγνωστο αυτοκόλλητο με στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λήμνου.  
 
Επίσης, μεταλλική πινακίδα με: 
- Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου μεταλλικών κάδων. 
- Έτος κατασκευής. 
- Αριθμός σειράς παραγωγής. 
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- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 
- Χωρητικότητα κάδου 
- Σήμανση CE 
 
Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόμενους κάδους θα 
εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της 
προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής, που αφορούν διαστάσεις, 
βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασμένα κατά EN, DΙΝ κ.λπ. 
 
Επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει οι διαγωνιζόμενοι σε ξεχωριστή σελίδα να αναφέρουν 
ποια στοιχεία της μελέτης διαφοροποιούνται στα προσφερόμενα υπό προμήθεια είδη. 
 
ΟΜΑΔΑ Β’:  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. & 360lt. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ : €39.440,00 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120lt., 240lt. & 
360lt. 
 
Oι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι θα πρέπει: 
 
1. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 
120, 240 & 360lt., μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών και 
εμπορικών απορριμμάτων. 
 
2. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να 
ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-1/5/6. 

 
3. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να 
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 
 
4. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και 
χημικές ουσίες. 
 
5. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους ελαστικά τοιχώματα και αντοχή σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 
    
6. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο πράσινος χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην 
Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.  
 
7. Να φέρουν 2 τροχούς στο πίσω κάτω μέρος του κυρίως σώματός τους, καθώς και ένα 
σύστημα ανάρτησης για την ανύψωσή και ανατροπή τους από αντίστοιχους διεθνών 
προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων 
κάδων, τύπου κτένας. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν μονομπλόκ χύτευση με έκχυση πλαστικού υπό πίεση 
INJECTION, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο και όχι ανακυκλωμένο, που να διασφαλίζει 
ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του κάδου. 
 
Απαραιτήτως και με ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα κατά την χύτευση, 
στο σκέπαστρο (καπάκι), το λογότυπο του εργοστασίου κατασκευής και θερμοτυπημένο το 
λογότυπο (επωνυμία) της προμηθεύτριας εταιρείας. 
 
1. Το κυρίως σώμα (κορμός) 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα 
άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα, 
έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με 
ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον μηχανισμό ανύψωσης. 
 
β. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο κατά την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος "Π", με πρόβλεψη ειδικού 
νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή 
δυσάρεστων οσμών. 
 
γ. Για την ανύψωση και ανατροπή στους κάδους, απαραιτήτως θα πρέπει να έχει προβλεφθεί 
κατά τη χύτευση ειδική υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός 
πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕN 840-1/5/6 προβλεπόμενα. 
 
2. Το καπάκι (σκέπαστρο) 
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες 
νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω με τη βοήθεια χειρολαβής. 

 
β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα μέσω κατάλληλων πείρων στη διαμορφωμένη χειρολαβή, 
που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των κάδων. 
 
γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω 
και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό. 
 
δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα 
του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο 
έδαφος θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.  
 
3. Τροχοί - Ανάρτηση 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: 
α. Να είναι βαρέως τύπου, διαμέτρου 200mm και ικανής αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 100kg 
ο κάθε ένας. 
 
β. Να φέρουν πλαστική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα για την αθόρυβη κύλιση των 
κάδων. 
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γ. Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασμένο και μη 
οξειδούμενο ατσάλι. 
  
4. Διαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. 
 
β. Tο βάρος του κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για τις χωρητικότητες των 120, 240 
και 360lit. τα 10, 15 και 23kg αντίστοιχα. 
  
γ. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων χωρητικότητας 120, 240 και 360 λίτρων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από 48, 96 και 140kg, αντίστοιχα.  
 
5. Άλλα στοιχεία 
α. Οι κάδοι θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας του 
κατασκευαστικού οίκου, της Διεθνούς Σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμου αυτού, καθώς και τη 
σήμανση CE η οποία θα συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης EK. Όλα τα 
παραπάνω θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.  
 
Προαιρετικά, οι Διαγωνιζόμενοι, θα μπορούν να προσκομίσουν τα σχετικά Πιστοποιητικά για 
τη συμμόρφωση με την Οδηγία ΕΝ 840, που αφορά διαστάσεις, στάθμη θορύβου, δοκιμές, 
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, Ποιότητας και Αντοχής (όλα επίσημα 
μεταφρασμένα), κ.λπ., σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας από Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και Δοκιμών 
 
β. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 
πρέπει να προσκομίσει Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας της Διεθνούς Σειράς ISO 9001 
ή ισοδύναμου αυτού για το παρεχόμενο service, καθώς και συμβόλαιο αντιπροσώπευσης 
του εν λόγω οίκου. 
 
γ. Επιθυμητή είναι και η προσκόμιση παραστατικού Πιστοποίησης για Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 ή ισοδύναμου αυτού του κατασκευαστικού 
οίκου, καθώς και της εταιρείας του προμηθευτή (μεταφρασμένα στην ελληνική).  

 
δ. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν: 
 
- Ευανάγνωστο αυτοκόλλητο με στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λήμνου. Επίσης, τα 
παρακάτω στοιχεία, ανάγλυφα: 
 
- Εργοστάσιο κατασκευής. 
- Έτος κατασκευής. 
- Αριθμός σειράς παραγωγής 
- Νόρμα στην οποία ανταποκρίνεται ο κάδος 
- Σήμανση CE 
- Η χωρητικότητα του κάδου 
-Το σήμα πιστοποίησης της ποιότητας της Α’ ύλης από Αναγνωρισμένο Φορέα.  
 
Ο κάδος θα πρέπει να φέρει στις δύο εμπρόσθιες γωνίες του αντανακλαστικά σήματα 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός της νύχτα. 
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Κάθε εργονομικά ή αισθητικά, εξελιγμένη βελτίωση, στους προαναφερόμενους κάδους, θα 
εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της 
προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής, που αφορούν διαστάσεις, 
βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασμένα κατά EN, DΙΝ, κ.λ.π. 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ’: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: €44.895,00 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 
Το προς προμήθεια τετράτροχο καινούργιο δορυφορικό απορριμματοφόρο όχημα, χωρίς 

συμπίεση, χωρητικότητας μεταξύ 2.0m3 και 2.5m3, θα πρέπει: 
 
α. Να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, με μικρό μεταξόνιο, όχι μεγαλύτερο από 2,700mm και 

πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1,800mm (χωρίς τους καθρέπτες), έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές, εκεί που δεν μπορούν να 
κυκλοφορήσουν τα μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα. 

 
β. Να είναι κατάλληλο για την χειρονακτική περισυλλογή ογκωδών οικιακών και 

εμπορικών απορριμμάτων από δρόμους, πεζοδρόμους και εμπορικά κέντρα, 
μικροαπορριμμάτων από απορριμματοδέκτες με ελαφρά απορρίμματα πεζών, καθώς και 
κλαδεμάτων, από πάρκα και δεντροστοιχείες της πόλης. 

 
γ. Να είναι επίσης κατάλληλο για τη μηχανική περισυλλογή κυλιόμενων κάδων 

απορριμμάτων κατά ΕΝ 840-1/5/6, από στενούς δρόμους, πεζοδρόμους, εμπορικούς και 
στεγασμένους χώρους της πόλης. 

 
δ. Να έχει μια ανοικτού τύπου κιβωτάμαξα περισυλλογής απορριμμάτων χωρίς 

συμπίεση, χωρητικότητας μεταξύ 2.0m3 και 2.5m3 με συμμετρικές πλευρικά ανακλεινόμενες 
θυρίδες, μια σε κάθε κατά μήκος πλευρά της υπερκατασκευής και χαμηλού ύψους, για την 
διευκόλυνση της χειρονακτικής φόρτωσης των απορριμμάτων στο όχημα. 

ε. Να έχει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και ανατροπής κυλιόμενων κάδων 
απορριμμάτων κατά ΕΝ 840-1/5/6. 

 
στ. Να είναι δορυφορικό ώστε να μπορεί, ανατρέποντας την κιβωτάμαξα από κατάλληλο 

ύψος, να αδειάζει σε μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα. 
 
ζ. Να έχει υποχρεωτικά ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 500kg. 
 
η. Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος που θα τοποθετηθεί η υπερκατασκευή να είναι 

καινούργια, γνωστού εύφημου εργοστασίου, με ευρεία κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
θ. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι 

αποδόσεις, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις Κ.Ο.Κ. και να διαθέτουν έγκριση τύπου για 
την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. 
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ι. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 

ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την έκδοση 
της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, όχι όμως και τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία θα 
βαρύνουν τον φορέα. 

 
Α. ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
 
1. Πλαίσιο (σασί)  
Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι τετράτροχο, 4x2, ιδιαίτερα ευέλικτο, 

με μικρό μεταξόνιο (μικρή γωνία στροφής) και στενό, με πλάτος που δεν θα υπερβαίνει τα 
1,800mm (χωρίς τους καθρέπτες) και μήκος όχι μεγαλύτερο 4,500mm, τεχνολογικά 
εξελιγμένης κατασκευής με GVW όχι μεγαλύτερο από 2,200kg. 

 
2. Καμπίνα οδήγησης 
Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου και να φέρει: 
 
α. Δύο καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού καθώς και τιμόνι αυτοκινήτου αριστερά με 

ηλεκτρική υποβοήθηση. 
β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα. 
 
γ. Θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο καλυμμένο από 

πλαστικό ταπέτο.  
 
δ. Σύστημα θερμού και ψυχρού φρέσκου εισερχόμενου αέρα. 
 
ε. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες 

δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης. 
 
στ. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού. 
 
ζ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι πανοραμικός από κρύσταλλο ασφάλειας 

SECURIT ή TRIPLEX. 
η. Στην οροφή του θαλάμου οδήγησης θα φέρει περιστρεφόμενο φανό για την ακριβή 

επισήμανση του οχήματος σε νυκτερινή εργασία. 
 
θ. Κάθε τι απαραίτητο για ένα σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού φορτηγού 

αυτοκινήτου. 
 
3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Η μετάδοση κίνησης εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας θα πρέπει να επιτυγχάνεται 

διαμέσου συμπλέκτη, ξηρού δίσκου, κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού στον πίσω άξονα. 
 
4. Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό τόσο της πορείας 

όσο και της στάθμευσης και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ως προς το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος (G.V.W.). 
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Η πέδηση πορείας θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος και να επενεργεί και στους 
τέσσερις (4) τροχούς με υδραυλική υποβοήθηση. 

        
Το όλο σύστημα πέδησης θα πρέπει να εγγυάται και να διασφαλίζει απόλυτα το όχημα, 

τους επιβαίνοντες, καθώς και την μακροχρόνια καλή λειτουργία του. 
 
5. Σύστημα ανάρτησης 
Θα πρέπει να είναι ανάλογα ισχυρό με ανοχή ασφάλειας ως προς το μέγιστο 

επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος (G.V.W.). 
 
6. Σύστημα κύλισης  
Οι τροχοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ασφάλεια ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο 

φορτίο (G.V.W.) κατά την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
 
7. Κινητήρας οχήματος 
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι σύγχρονης αντιρυπαντικής τεχνολογίας (τουλάχιστον 

EURO 5), κυβισμού τουλάχιστον 1,000cc, βενζινοκίνητος, υδρόψυκτος, εξελιγμένου τύπου, 
μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο, αποδίδοντας 
ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 45kW με προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη μέλη 
της Ε.Ε., ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων. 

 
8. Ηλεκτρικό σύστημα 
Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά φώτα και τα φλας που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. και 

να αποτελείται από συσσωρευτές 12V και δυναμό 12V. 
 
Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
1. Κιβωτάμαξα 
α. Θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και πρώτης χρήσης, ανοικτού τύπου 

σκάφης, χωρητικότητας μεταξύ 2.0m3 και 2.5m3, εξοπλισμένη με κατάλληλο αδιάβροχο 
πλαστικό κάλυμμα. 

 
β. Για την διευκόλυνση της χειρονακτικής φόρτωσης οικιακών και εμπορικών 

απορριμμάτων, θα πρέπει να φέρει συμμετρικές πλευρικά ανακλεινόμενες θυρίδες, μια σε 
κάθε κατά μήκος πλευρά της υπερκατασκευής και χαμηλού ύψους, που να μην υπερβαίνει 
το 1,5m από το έδαφος.    

 
γ. Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να είναι ενιαία και στεγανή, κατασκευασμένη, από 

χαλυβδόφυλλα πάχους τουλάχιστον 1.5mm, κατάλληλα νευρωμένα και ενισχυμένη 
εξωτερικά στον πυθμένα και στην πίσω πλευρά της, με χαλύβδινο πλαίσιο για 
αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση και με τρόπο που να διασφαλίζει 
στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα, κατάλληλη για τα μεταφερόμενα φορτία 
απορριμμάτων. 

 
2. Βάση πλαισίου και πυλώνες υπερκατασκευής 
α. Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να εδράζεται με τον πυθμένα της στην βάση του πλαισίου και 

με την πίσω πλευρά της, στους πυλώνες στήριξης της κιβωτάμαξας, κατά τρόπο, που να 
επιτρέπει την πλήρη εκκένωσή της από ύψος περίπου 1,400mm και υπό γωνία ανατροπής 
περίπου 900, ώστε να μπορεί να αδειάζει και σε μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα. 
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β. Μεταξύ των πυλώνων θα πρέπει να φέρει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και 

ανατροπής κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων κατά ΕΝ 840-1/5/6. 
 
γ. Η βάση του πλαισίου με τους πυλώνες της υπερκατασκευής θα πρέπει να είναι 

εξολοκλήρου γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά DIN 50976 για την αποτελεσματική προστασία 
από τη διάβρωση. 

 
δ. Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία 

τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή 
μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ταχυσυνδέσμους 
ασφαλείας, έτσι ώστε αποτελεσματικά να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της 
υπερκατασκευής στο όχημα.  

   
3. Υδραυλικό κύκλωμα 
 
Θα πρέπει να φέρει κατάλληλο ηλεκτροϋδραυλικό εξοπλισμό, ώστε εύκολα και γρήγορα 

να μπορεί αυτοδύναμα, κατά περίπτωση, να ανυψώνει και να ανατρέπει την κιβωτάμαξα και 
να ενεργοποιεί το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και ανατροπής των κάδων 
απορριμμάτων.  

 
Γ. ΨΕΥΔΟΣΑΣΣΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 
Μεταξύ του πλαισίου (σασί) του οχήματος και της κιβωτάμαξας, θα πρέπει να υπάρχει 

ένα ψευδοσασί (ενδιάμεσο πλαίσιο) το οποίο θα πρέπει: 
 
α. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα και να προσφέρει επαρκή 

στήριξη και ασφάλεια. 
 
β. Να φέρει βαθμίδα (σκαλοπάτι) για τον ευχερή έλεγχο του εσωτερικού της 

υπερκατασκευής. 
 
Δ. ΒΑΦΗ 
Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να βαφεί σε λευκό χρωματισμό και να φέρει τα διακριτικά του 

Δήμου. 
 
Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Το δορυφορικό, απορριμματοφόρο όχημα, χωρίς συμπίεση, χωρητικότητας μεταξύ 

2.0m3 και 2.5m3, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής, 
εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε.  

 
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
α. Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου στην Ελλάδα για 

την απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του. 
β. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και 

σημάτων σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. κατά την ημέρα κυκλοφορίας του. 
 

γ. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον περιστρεφόμενο φανό εργασίας, τους 
απαραίτητους φανούς, καθρέπτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας και στο 
πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν και τα απαραίτητα αντανακλαστικά (ζέμπρες).  
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Ακόμη, θα φέρει: 
α. Ψηφιακό ταχογράφο.  
β. Εφεδρικό τροχό με ελαστικό και αεροθάλαμο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση 
γ. Σειρά απαραίτητων για την κανονική λειτουργία εργαλείων και γρύλο. 
δ. Όλα τα εξαρτήματα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. (πυροσβεστήρες, φαρμακείο 
μεταλλικό, τρίγωνο βλαβών, κ.λπ.) 
ε. Τάκους 
στ. Τα απαραίτητα έντυπα για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 
αυτοκινήτου, δηλ. δύο σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως, κινητήρα, πλαισίου και 
υπερκατασκευής στην ελληνική γλώσσα, βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφημένα και με 
αριθμούς ονομαστικά για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στην ελληνική γλώσσα 
και βιβλία επισκευών και για τα τρία μέρη του αυτοκινήτου, ήτοι κινητήρας, πλαίσιο και 
υπερκατασκευή στην Ελληνική, και 
ζ. Αντιολισθητικές αλυσίδες. 

 
δ. Τέλος, θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Λήμνου και 
περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100mm.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Απαραιτήτως, το όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) να έχει κατασκευαστεί συμφώνα με 
τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και 
αφορούν στη Διασφάλιση της Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμου αυτού. Επομένως, 
απαραίτητο κρίνεται η προσκόμιση Πιστοποιητικού κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού, 
των κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής για σχεδιασμό, κατασκευή και 
τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. 
 
Προαιρετικά, προσκομίζεται Πιστοποιητικό ότι το όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) έχουν 
κατασκευαστεί συμφώνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και του 
προσωπικού (ISO 14001 ή ισοδύναμου αυτού), πιστοποιημένα από επίσημους φορείς 
ελέγχου. 
 
Απαραιτήτως, προσκομίζεται Δήλωση Συμμόρφωσης/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE για όλη την 
υπερκατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή). 
 
Σε κάθε τεχνική προσφορά επί ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα 
εξής στοιχεία του δορυφορικού, απορριμματοφόρου οχήματος, χωρίς συμπίεση, 
χωρητικότητα, μεταξύ 2.0m3 και 2.5m3: 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
• Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για το πλαίσιο (σασί). 
• Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για την υπερκατασκευή. 
 
Α. Πλαίσιο (σασί) - Τύπος: 
1. Βάρος. 
2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. 
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3. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα. 
4. Μήκος. 
5. Μεταξόνιο. 
6. Πίσω πρόβολος. 
7. Πλάτος. 
8. Μετατρόχιο. 
9. Αριθμός τροχών. 
Β. Καμπίνα οδήγησης - Τύπος: 
1. Ύψος από έδαφος με φανό εργασίας. 
2. Ακτίνα στροφής. 
 
Γ. Υπερκατασκευή – Τύπος: 
1. Βάρος. 
2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. 
3. Μήκος. 
4. Πλάτος. 
5. Ύψος. 
6. Μέγιστο ύψος από έδαφος. 
7. Μέγιστο μήκος οχήματος με υπερκατασκευή. 
8. Χωρητικότητα κιβωτάμαξας. 
9. Ύψος ανατροπής. 
10. Γωνία ανατροπής. 
11. Αριθμός θυρίδων φόρτωσης. 
 
Δ. Κινητήρας – Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος: 
1. Αριθμός κυλίνδρων. 
2. Κυβισμός κυλίνδρων. 
3. Απόδοση σε ΗΡ στη μέγιστη ισχύ. 
4. Καύσιμη ύλη. 
 
Ε. Είδος συμπλέκτη: 
 
ΣΤ. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων - ταχύτητες: 
 
Ζ. Είδος πλαισίου: 
Η. Είδος συστήματος διεύθυνσης: 
 
Θ. Είδος αναρτήσεων: 
1. Περιγραφή εμπρόσθιας ανάρτησης. 
2. Περιγραφή οπίσθιας ανάρτησης. 
 
Ι. Είδος συστήματος πέδησης: 
 
ΙΑ. Περιγραφή ηλεκτρικού συστήματος: 
1. Γεννήτρια. 
2. Συσσωρευτής (μπαταρία). 
3. Είδος εκκινητή (μίζας). 
 
ΙΒ. Δεξαμενές: 
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1. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων. 
2. Τύπος ψύξης κινητήρα. 
3. Χωρητικότητα δεξαμενής ελαίου. 
 
ΙΓ. Αριθμός τροχών: 
1. Διάμετρος τροχών. 
2. Διαστάσεις ελαστικών. 
 
ΙΔ. Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ: 
 
ΙΕ. Μέγιστη αναρριχητικότητα (%): 
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6.6 -  «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
 ΤΜΗΜΑ 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  1592/2014 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού 
Απορριμματοφόρου Οχήματος» 

ΤΜΗΜΑ 1 : Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμμάτων 1,100lt. 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟ-
ΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕ-
ΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

Α1 
Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων 
1.100lit. 

450   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1   
(αριθμητικώς) 

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη, χωρίς τον Φ.Π.Α.) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Κ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1,  ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                                                        (ολογράφως) 

 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.                  16 % 

ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1                                    
(αριθμητικώς) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1                                    
(ολογράφως) 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  
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ΤΜΗΜΑ 2 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  1592/2014 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού 
Απορριμματοφόρου Οχήματος» 

ΤΜΗΜΑ 2 : Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων  

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟ-
ΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕ-
ΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

B1 Πλαστικός κάδος 120lit. 100   

B2 Πλαστικός κάδος 240lit. 300   

B3 Πλαστικός κάδος 360lit. 100   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2   
(αριθμητικώς) 

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη, χωρίς τον Φ.Π.Α.) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Κ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2,  ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                                                        (ολογράφως) 

 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.          16 % 

ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2                                    
(αριθμητικώς) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2                                    
(ολογράφως) 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  
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ΤΜΗΜΑ 3 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  1592/2014 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού 
Απορριμματοφόρου Οχήματος» 

ΤΜΗΜΑ 3 : Δορυφορικό Απορριμματοφόρο Όχημα 2 m3 – 2,5 m3 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟ-
ΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕ-
ΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΣΕ €, 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

Γ1 
Δορυφορικό Απορριμματοφόρο 
Όχημα 2m3 – 2.5m3 

1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3   
(αριθμητικώς) 

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη, χωρίς τον Φ.Π.Α.) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Κ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3,  ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.                                                        (ολογράφως) 

 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.        23 % 

ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3                                    
(αριθμητικώς) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3                                    
(ολογράφως) 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  
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6.7  -  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 
Ημερομηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 
μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως………………………..υπέρ της 
εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 
α)…………………….β)………………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
της……/………/……….., για την ανάδειξη αναδόχου για το ΤΜΗΜΑ .… : «……… 
……..…..» του Έργου : «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού 
Απορριμματοφόρου Οχήματος», σύμφωνα με την υπ' αρ. 1592/2014 προκήρυξη σας. 
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των 
άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
4.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 
μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία)……………………..δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της 
που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 
παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας 
και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του 
ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της (εταιρείας)…………………………………ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση. 
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 
απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. 
Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της 
εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
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7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 
μας.  
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 
Ημερομηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 
μέχρι του ποσού των ευρώ………………………….. και ολογράφως ………………………….. 
υπέρ της εταιρείας …………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 
εταιρειών α)………………………..β)………………………… ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από 
………………………………… σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
της……/………/………… με αντικείμενο το ΤΜΗΜΑ ….. : «………….……..… 
……………….………….» του Έργου : «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και 
Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Οχήματος», σύμφωνα με την υπ' αρ. 1592/2014 
προκήρυξη σας. 
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των 
άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 
μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, 
χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της (εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση 
ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής 
θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 
όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 
Ημερομηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΩ. 
 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, 
υπέρ της (εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των 
εταιρειών α).…………, β) …..…..…..κλπ , 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 ποσό ευρώ ..……….... και ολογράφως …………..… Στο ως 
άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ….. 
«…………………….» της από …………….… Σύμβασης μεταξύ της………. ……………και 
της ……………,  που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/…….. με 
αντικείμενο το έργο : «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού 
Απορριμματοφόρου Οχήματος»,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1592/2014 προκήρυξή σας.  
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των 
άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή 
εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς 
έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση  ή ενέργεια ή 
συγκατάθεση της ……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση 
ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα 
εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη 
εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του 
ποσού της εγγύησης. 
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας  
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.              

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 
 

                         ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ € (ΕΥΡΩ) 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 
Ημερομηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΩ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα εγγυητική 
επιστολή, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και 
ως αυτοφειλέτες, υπέρ της Εταιρείας/Φορέα------------------------------ (ή της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας Εταιρειών/Φορέων 1)------------------------------ , 2)--------------------------- 
κ.λ.π. και ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
Φορέων) και μέχρι του ποσού των € (ΕΥΡΩ)----------------- και ολογράφως-------------------, για 
την προκαταβολή ύψους …% για την από ………… Σύμβαση που αφορά στο διαγωνισμό 
της …………. για το έργο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Δορυφορικού 
Απορριμματοφόρου Οχήματος»  - Tμήμα …….   συνολικής συμβατικής αξίας € 
(ΕΥΡΩ)----------------- και ολογράφως-------------------, σύμφωνα με τη με αριθμό..1592/2014 
Διακήρυξή σας.  
 
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και 
από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  
 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν 
μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς 
έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
 
Για την καταβολή της εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 
εσάς του ποσού της εγγύησης.  
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Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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6.8 -  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ &    

         ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 

 
        Οι τεχνικές προδιαγραφές αυτές, προϋπολογισμού €228.000,00 (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) αναφέρονται στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

(πλαστικών και μεταλλικών) και δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος, όπως αυτά 

προδιαγράφονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή, που συνοδεύει τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

         Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε €267.035,00 από την οποία 

ποσό €39.035,00 αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α. 

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους σε 

ποσοστό 15%. 

        Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προσφορά 

γίνεται δεκτή για ένα ή περισσότερα τμήματά της.  

  
                                                                               Λήμνος, Ιανουάριος 2014 
 
                                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

          
 

 
                                                                              ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                            Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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6.9 -  «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΛΗΜΝΟΥ                  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
   Συμβατικού Ποσού €………………    (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 
( Σελίδες ……..) 

                                        

Αριθμός :                                         

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) :                                            

Ανάδοχος:                              

Είδος:                          

Υπηρεσία: Δήμος Λήμνου  

 
Σήμερα την ….... του μηνός …………….. του έτους …………...  (……), στις εγκαταστάσεις του 
Δήμου Λήμνου, στην πλατεία Ο.Τ.Ε. – Παπουτσίδειο κτίριο, 1ος όροφος, Τ.Κ. 814 00 – 
Μύρινα, Λήμνος, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι   
 
α) Ο Δήμος Λήμνου (στο εξής καλούμενος ΦΟΡΕΑΣ), που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου, στην 
πλατεία Ο.Τ.Ε., Τ.Κ. 814 00 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
τον Αντώνιο Χατζηδιαμαντή, Δήμαρχο Λήμνου,  και 
 
 β) Η εταιρεία με την επωνυμία ……………………….. και τον διακριτικό τίτλο 
…………………………… (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), που εδρεύει στην 
………………………… , οδός  …… ,  Τ.Κ. …….,  τηλ. …………..,  fax:………., έχει Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  …………….., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ……………….. και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον …………………………., 
κάτοικο …………………, οδός …….., αριθμός …………….., με Α.Δ.Τ. ……………………, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. …………………….. πρακτικό του Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. ………, συγκρότησης 
του Δ.Σ. σε σώμα), .συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Την ……/..…./………. με βάση τη Δ/ξη …../……. (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις 
τροποποίησής της) διενεργήθηκε Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση της προμήθειας 
«…..» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ…..του έργου «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και 
Δορυφορικού Απορριμματοφόρου Οχήματος», προϋπολογισθείσης δαπάνης 
€………….., συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν οι εταιρείες  

1. …………. 
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2. …………. 

3. …………. 

4. …………. 

5. …………. 

κοκ  
Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατέθηκε με αριθ. πρωτ. ………./…..-….-………. και το 
περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος 
οικονομικής προσφοράς) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 
. 
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. ……/…..- 
….- …….. απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθ. ……/.…..-. 
…- …… ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρείας «………..……....», όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο 1ο άρθρο και σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Τ.Π.Α και Εθνικούς Πόρους. 
 
Έπειτα από αυτό, ο ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος αναλαμβάνει την 
υλοποίηση του έργου που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ  
 

Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, η συμβατική δαπάνη και ο φορέας για τον οποίο 
προορίζεται αυτό, ορίζονται ως κατωτέρω : 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
σε € με κρατήσεις 
………………….… 

ΦΟΡΕΑΣ 

  …………..……….  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ  ………….………….  

ΦΠΑ ………% ……………………. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, με ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

…………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, με ΦΠΑ 
(ολογράφως) 

……………………  

 
Η συνολική συμβατική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
………………………………………………..ευρώ (€…………..), συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων για τρίτους (…….%), του φόρου εισοδήματος, 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α 
(…….%). 
      
Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερου, στο χώρο του ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ που αναφέρεται αναλυτικά στη 
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Διακήρυξη και περιλαμβάνει την αξία του μηχανήματος  και τυχόν παρελκόμενο εξοπλισμό, τα 
έξοδα μεταφοράς του, τη συνεργασία με το ΔΗΜΟ για τα έξοδα ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης 
σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) του ΔΗΜΟΥ, 
περιλαμβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη Διακήρυξη  …........ /…./…./…….. και την προσφορά του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 
Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνει εντός ………………..…… (……..) ημερολογιακών 
ημερών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την …………….. στο ΔΗΜΟ, σε πλήρη 
λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στη Διακήρυξη. Κατά συνέπεια, η 
παράδοση των ανωτέρω ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την 
………………………………………………………………. (……../……/………..). 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών στο 
χώρο που ορίζεται στη Διακήρυξη με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 
κανονισμούς.  
Σχετικά με τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών, θα 
ισχύσουν τα ακόλουθα : 
  
Μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των ……….ημερών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να έχει 
προσκομίσει τα ανωτέρω είδη στο ΔΗΜΟ. 
 
Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ΔΗΜΟΥ, που 
συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης. 
 
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Επιτροπή 
Παραλαβής του ΔΗΜΟΥ, εντός είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών (δοκιμαστική περίοδος) 
από την προσωρινή παραλαβή.  
 
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά το ¼ αυτού ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου και απόφαση του ΔΗΜΟΥ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για 
την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Το προς προμήθεια είδος είναι ……………………………………., σύγχρονης τεχνολογίας, 
τύπου …………………….., έτους κατασκευής ………………, προέλευσης  ……………………... 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη καινούργιο και 
αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν και οι οποίες είναι 
απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.  
 
Το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και 
τεχνικά χαρακτηριστικά (θα συμπληρωθεί κατά την κατάρτιση/σύνταξη της Σύμβασης):  
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ΑΡΘΡΟ  4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
1. Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική  γλώσσα. Το 
άθροισμα των ποσών των εγγυήσεων προκαταβολής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να 
ισούται με το ποσό της χορηγούμενης προκαταβολής. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 
καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του 
υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 
και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
2. Ποσοστό 60% με την  οριστική παραλαβή των ειδών και με την προσκόμιση των κάτωθι :  
(α) των τιμολογίων πώλησης του προμηθευτή εις τριπλούν, με την ένδειξη 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ»  
(β)  εξοφλητικής απόδειξης του προμηθευτή, εάν τα τιμολόγια δεν φέρουν την ένδειξη 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ,    
(γ)  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των ειδών, πλήρως συναρμολογημένων και σε λειτουργία, από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού ή στην περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, του θεωρημένου αποδεικτικού προσκόμισής του στο Δήμο 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του παραρτήματος Β΄ της παρούσας. 
(δ) Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισμού στην αποθήκη του ΔΗΜΟΥ. 
 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή γίνεται μετά την υποβολή όλων των 
απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. Η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους 
όταν παρέλθουν οι προβλεπόμενοι από την σχετική νομοθεσία (Ν. 4152/2013, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’) χρόνοι. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και σε κράτηση 0,10% επί της ποσού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 
αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
Η Πληρωμή της αξίας του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών θα βαρύνει το Ε.Τ.Π.Α. και 
Εθνικούς Πόρους. 
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 36 και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Από την 
πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος 4% επί του καθαρού 
ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/94). 
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Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την 
προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική επιστολή υπ’ αριθ. ……….., ποσού €……………. της 
Τράπεζας …………………. .. – Κατάστημα ……………, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της 
Σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ 
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών και ύστερα από 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 
υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

 
Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
Σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 
πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. του/των υπό 
προμήθεια είδους/ειδών, ήτοι ποσού €……………….  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ……….(…) χρόνια από την οριστική 
παραλαβή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής 
καλής λειτουργίας θα είναι ……………………… (…....) μηνών.  
Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών.  
Για το εν λόγω διάστημα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να 
ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. :  
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών σε όλο το χρονικό 
διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ανεξαρτήτως αριθμού διανυθείσης χιλιομετρικής 
απόστασης ή/και ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του/των 
υπό προμήθεια είδους/ειδών.  
β.- Ο Δήμος Λήμνου δε θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του του/των υπό προμήθεια 
είδους/ειδών προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του/των και δε θα επιβαρύνεται 
με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας 
που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και 
τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, 
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αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο 
τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.   
γ.-  Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα 
στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση/επισκευή του συγκεκριμένου υπό προμήθεια 
είδους/ειδών, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκόμιση στο ΔΗΜΟ 
όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη, κατόπιν έγγραφης 
ζήτησης της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με 
υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το/τα υπό προμήθεια 
είδος/είδη δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες, 
τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες 
χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα 
παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ επιπλέον των ρητρών λόγω 
υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

       Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι θυγατρική εταιρεία του Οίκου …………… / είναι αντιπρόσωπος του Οίκου 
……………….. και διαθέτει συγκροτημένο Τεχνικό Τμήμα, Τμήμα Πωλήσεων και Τμήμα After 
Sales για την προμήθεια του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών και την πλήρη εκπαίδευση-
εκμάθηση του προσωπικού (χρήστες) του ΔΗΜΟΥ. Επιπλέον, υποχρεούται να διαθέτει στην 
Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-επισκευή 
του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών. Και στις δύο περιπτώσεις, το αντίστοιχο τεχνικό 
προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.  
 
Τέλος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και 
πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών 
καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του/των 
υπό προμήθεια είδους/ειδών επί ……….(…) συνολικά έτη από τη λήξη της περιόδου 
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εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  Το κόστος των ανταλλακτικών/εξαρτημάτων, 
της μεταφοράς και της τοποθέτησής των θα βαρύνει το ΔΗΜΟ μετά από τη λήξη της 
περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΔΗΜΟΥ, 
τόσο στη λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών των υπό προμήθεια ειδών, όσο 
και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσής, ποιοτικής και 
ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και έγινε αποδεκτό. θα υλοποιηθεί 
μετά την παράδοση του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. της 
διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει 
της προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Βορείου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, ο ΔΗΜΟΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας 
του δημοσίου συμφέρ«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-
1993οντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 
Ελληνικά Δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 
παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης 1592/2014 και της απόφασης 
κατακύρωσης ……../…..., καθώς και τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/16-03-07) 
«Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο» 
και συμπληρωματικά στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993, 
των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό 
προς τους όρους της  διακήρυξης  1592/2014  και την προσφορά του.  
 
Η παρούσα σύμβαση, υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, έτυχε της 
προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Βορείου Αιγαίου με το αρ. πρωτ ….…/…….… έγγραφό της.  
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Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα.. 
 
Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΔΗΜΟΥ 
ΛΗΜΝΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή) αποστέλλεται στην Ε.Δ.Α. Βορείου Αιγαίου.  

 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


