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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

    
 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 
 

                για την πράξη  : 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» 

                            
  
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

                

       

 

       

    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

        ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  

ΑΡΧΗ : 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ    

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
ΠΡΑΞΗ  : 

Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ 
Πάρου - Αντιπάρου 

Προϋπολογισµός 
πράξης  : 

                   911.760,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του  

ΦΠΑ 16%) 
 

786.000,00€ 
(χωρίς τον Φ.Π.Α. 16%) 

Αρ. ∆ιακήρυξης  : 
2/2014 

Αρ. πρωτ.  7167 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ηµεροµηνία   : 02/06/2014 

 Πληροφορίες :  Γιάννης Μωραϊτίδης 
 Τηλέφωνο      :  22843-60146 

 Fax                 :  22840-22078 

 ∆/νση            :  Παροικία – Πάρος,  
                         Τ.Κ. 84400 -

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 
 Ε- mail            :  info@paros.gr    

  

 Χρηµατοδότηση : ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, έχοντας υπ΄ όψιν : 
 

 

 

1. Την αρ. πρωτ. 267/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Πάρου και 
ΣΥ.∆Ι.ΣΑ.ΠΑ. (Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου  
Αντιπάρου).   

2. Την µε αρ πρωτ. 3398/21-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου µε θέµα την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» µε κωδικό MIS 355435 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». 

3. Την µε αρ πρωτ. 5036/17-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου µε θέµα την 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» µε κωδικό MIS 355435 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». 

4. Την Απόφαση µε αριθµ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/31-12-2013 τεύχος 
Β΄) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) 
µέχρι 31-12-2014 των προµηθειών που εντάσσονται σε 
Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ)».   

5. Το µε αρ πρωτ 4571/28-11-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε το οποίο δόθηκε σύµφωνη γνώµη 
(υπό προϋποθέσεις) για την αρχική δηµοπράτηση του υποέργου. 

6. Το µε αρ πρωτ 1758/27-03-2014 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε το οποίο δόθηκε σύµφωνη γνώµη 
(υπό προϋποθέσεις) για την εκ νέου δηµοπράτηση του υποέργου. 

7. Την υπ’ αριθµ. 41/04-04-2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΗ∆ΩΞΓ-ΖΡ6) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πάρου περί έγκρισης δέσµευσης και 
ψήφισης διάθεσης πίστωσης. 

8. Την υπ’ αρίθµ.  117/14-04-2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΦΓΩΞΓ-444) απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  µε την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και 
προκηρύχθηκε δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές 
και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά για το παρόν υποέργο. 

9. Την υπ΄ αριθµ. 55/05-05-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Πάρου µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την παρούσα προµήθεια. 
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  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
 

∆ηµόσιο Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για 
την πράξη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», 
προϋπολογισµού εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ 
(€911.760,00) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%. Η διάρκεια της πράξης (ο 
χρόνος παράδοσης των ειδών) ορίζεται σε τέσσερεις (4) µήνες. 
Η συνολική πράξη διαιρείται σε τρία διακριτά επί µέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, µε τους 
ακόλουθους τίτλους : 
ΤΜΗΜΑ 1   :  «Προµήθεια ενός(1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και  

ενός (1) ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού» 
    ΤΜΗΜΑ  2   :   «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο και σφυρί» 
ΤΜΗΜΑ 3  : «Προµήθεια ενός (1) τεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και ενός (1) 

τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης». 
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης. 
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το 
σύνολο της πράξης, αλλά και οι προσφορές για µέρος µόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  

 

1.-  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  ∆ΗΜΟΣΙΟΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ-
ΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΧΙ 

    2.-   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
    Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) 

ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.). Η 
περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται και στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Τ.∆.∆.Σ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό 
Τύπο. Οι εν λόγω ηµεροµηνίες έχουν ως κάτωθι: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ε.Ε.Κ. 02/06/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.∆.∆.Σ. (ΦΕΚ) 06/06/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)  

 
   …./06/2014 
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3.-  ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΤΚ 
84400 ΠΑΡΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ,  Ελλάδα.  

 
 18/07/2014 

 
Παρασκευή 

 
15:00 µ.µ. 

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την 
παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους ισχύουν και 
δεσµεύουν αυτούς για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤHMA  Β΄. 

4.-  ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ – 
ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΤΚ 84400 ΠΑΡΟΣ, 
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, Ελλάδα. 

 
21/07/2014 

 
∆ευτέρα 

 
12:30 µ.µ. 

     5.-   ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
     ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
γ)  συνεταιρισµοί 
δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  
Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. 

  6.-   ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
  Οι δαπάνες του συγκεκριµένου Υποέργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις της Πράξης 

«Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου» του επιχειρησιακού 
προγράµµατος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», µε φορέα 
χρηµατοδότησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ 0678, Κωδικός Συλλογικής 
Απόφασης του Π∆Ε Ε0678.  

    7.-   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 
     Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη µορφή, απαιτείται η 

καταβολή αντιτίµου είκοσι (20) ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι που θα ζητήσουν και θα 
παραλάβουν την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν στην Α.Α. πλήρη στοιχεία 
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τους για επικοινωνία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό 
τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που τα τεύχη 
δηµοπράτησης ή τα σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό έγγραφα ζητηθούν 
εγκαίρως, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες από 
την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης.  

     Η απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήµατά της διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική 

µορφή και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου  :   www.paros.gr.  

    8.-   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
    Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως και εµπροθέσµως από τους ενδιαφερόµε-

νους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε τα 
έγγραφα του παρόντος διαγωνισµού,  αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

     Οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου : 

www.paros.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 

    9.-   ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  
   Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον/τους 

διαγωνιζόµενο/νους που ανακηρύσσεται/σσονται Ανάδοχος/χοι, στην δε Υπηρεσία 
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  10.-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
10.1-  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  
10.2 - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
10.3 - «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ΄ 
10.4 - «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄  
10.5 - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
10.6 - «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ»         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
10.7 - «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ 
10.8 - «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η΄ 

 
                                               
 
 
                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ 

 
 
 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 

     Υπογραφή 
 
 
 
 

…………..……………………. 
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10.1  -  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

Η πράξη περιλαµβάνει την προµήθεια του 
ακόλουθου εξοπλισµού (ειδών ή µηχανηµάτων) : 
1. Ενός (1) κάδου θραυστήρα 
2.  Ενός (1) κάδου κοσκίνου 
3.  Ενός (1) ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού 
4. Ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο και 
σφυρί. 
5.  Ενός (1) τεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων    και 
6.  Ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

Ταξινόµηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δηµόσιες συµβάσεις) σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
(ΕΚ) 213/08 :  
42000000-6 : Μηχανήµατα βιοµηχανικών εγκατα-
στάσεων 
43262100-8  :   Αυτοκινούµενοι εκσκαφείς 
42914000-6   :  Εξοπλισµός ανακύκλωσης  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΜΟΝΑ∆Α 

Η συνολική πράξη διαιρείται σε τρία διακριτά επί 
µέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, µε τα ακόλουθα είδη και 
ποσότητες : 
ΤΜΗΜΑ 1 : Ένας (1) κάδος θραυστήρα, ένας (1) 

κάδος κοσκίνου, ένας (1) ηλεκτρο-
µαγνήτης διαχωρισµού (τρία 
µηχανήµατα) 

ΤΜΗΜΑ 2 : Ένας (1) ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 
µε κάδο και σφυρί  (ένα µηχάνηµα) 

ΤΜΗΜΑ 3 : Ένας (1) λειοτεµαχιστής ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών και ένας (1) 
τεµαχιστής δευτερογενούς θραύσης   
(δύο µηχανήµατα) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟ-
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 
(ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 

Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Πάρου  Αντιπάρου (ΣΥ.∆Ι.ΣΑ.ΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΦΠΑ 16% 

Εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα 
ευρώ (€911.760,00)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥ-
ΝΕΙ  

ΣΑΕΠ                           :    0678  
Κωδικός πράξης ΣΑ  :     2011ΕΠ06780037  
Φορέας Σ.Α.       :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ  

ΑΙΓΑΙΟΥ 
Κωδικός Φορέα          :    2010012 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Για το ΤΜΗΜΑ 1  :     6.960,00 € 
Για το ΤΜΗΜΑ 2  :   12.180,00 € 
Για το ΤΜΗΜΑ 3  :   26.448,00 €   
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ 
ΦΟΡΕΑ 

Τέσσερεις µήνες από την ηµεροµηνία που ορίζεται 
στο άρθρο 17.1 του Παραρτήµατος Β΄ της 
απόφασης διακήρυξης και µέχρι την ηµεροµηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 25.1 του ιδίου 
Παραρτήµατος  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, στην Πάρο, 
Κυκλάδες, Ελλάδα. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ  % 
0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4§3 Ν. 4013 / 2011).  

ΦΟΡΟΣ άρθρου 55§1, περιπτ. στ,  
Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/16-9-
1994) 

4%  επί της καθαρής αξίας των ειδών 
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10.2  -  «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α    Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ    Β΄ 
 

ΑΡΘΡΟ  ΤΙΤΛΟΣ 

Άρθρο       1ο     Αναθέτουσα  Αρχή  
Άρθρο       2ο   Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 
Άρθρο       3ο     Προϋπολογισµοί πράξης / ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Άρθρο       4ο    Ορισµοί - Συντοµογραφίες 
Άρθρο       5ο   Νοµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού -  Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Άρθρο       6ο   ∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης  
Άρθρο       7ο     Τρόπος και κόστος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και 

πληροφοριών   
Άρθρο       8ο    ∆ικαίωµα Συµµετοχής -  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής - Αποκλεισµός 

υποψηφίων   
Άρθρο       9ο     Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του 

διαγωνισµού 
Άρθρο     10ο   Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Άρθρο     11ο  Χρόνος ισχύος προσφορών  
Άρθρο     12ο    Στοιχεία 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    ∆ικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου - Αποτελέσµατα διαγωνισµού 

και κοινοποίηση τους – Κατακύρωση ΤΜΗΜΑΤΟΣ – Κρίση 
αποτελεσµάτων διαγωνισµού 

Άρθρο  18ο   Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης – Κατάρτιση και υπογραφή 
Σύµβασης - Τροποποίηση Σύµβασης – Ολοκλήρωση Σύµβασης 

Άρθρο     19ο     Τιµές προσφορών - Νόµισµα 
Άρθρο     20ο     Εγγυήσεις  
Άρθρο     21ο    Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές  
Άρθρο     22ο    Προέλευση των προσφεροµένων ειδών  
Άρθρο     23ο    Προσκόµιση / Επίδειξη ∆είγµατος  
Άρθρο   24ο  Ενστάσεις – Προσφυγές  
Άρθρο     25ο Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών  
Άρθρο     26ο    ∆ιαδικασία παραλαβής των ειδών 
Άρθρο     27ο     Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
Άρθρο     28ο     Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
Άρθρο     29ο        Ανωτέρα βία 
Άρθρο     30ο Προκαταβολές  
Άρθρο     31ο Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
Άρθρο     32ο    ∆ηµοσιότητα 
Άρθρο     33ο     
Άρθρο     34ο     
 

Έλεγχοι   
Χρηµατοδότηση 
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Άρθρο 1° 

Αναθέτουσα Αρχή 
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι ο :   ∆ήµος Πάρου  (στο εξής ∆ΗΜΟΣ) 
Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : 
∆ήµος Πάρου, Παροικία – TK 84400 Πάρος, Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, 
ΕΛΛΑ∆Α  
Τηλέφωνο                       :  ++30–22843-60107  (Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

Φαξ                                  :  ++30–22840-22078                 ( -//- )  

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  :    info@paros.gr  
     ∆ικτυακός Τόπος  (URL)    :    www.paros.gr  

 
 

   Άρθρο 2ο  
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

2.1  Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια του κάτωθι εξοπλισµού 
(ειδών ή µηχανηµάτων)  : 
1. Ενός (1) κάδου θραυστήρα  (είδος Νο 1),  
2. Ενός (1) κάδου κόσκινου  (είδος Νο 2),  
Οι κάδοι θα προσαρτώνται µε κατάλληλους ταχυσυνδέσµους στον εκσκαφέα (είδος 
Νο 4) και θα λειτουργούν χρησιµοποιώντας το υδραυλικό σύστηµα της µπούµας του. 
Από την επεξεργασία των αδρανών υλικών και µπαζών θα προκύπτει υλικό που θα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης για το κύτταρο του ΧΥΤΑ, ήτοι υλικό 
µε κοκκοµετρία < 5cm καθώς και υλικό που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
επαναπλήρωση χανδάκων εκσκαφής και για την κατασκευή βάσης και υπόβασης 
οδών.  
3. Ενός (1) ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού για την αποµάκρυνση των µεταλλικών 
υλικών πριν τη θραύση των αδρανών υλικών (είδος Νο 3) 
4.  Ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο για την τροφοδοσία και µεταφορά 
υλικών στους προβλεπόµενους χώρους και σφυρί για το σπάσιµο ογκωδών 
αδρανών υλικών. Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 1,2m3 και βάρος σφυριού 
περίπου 2tn  (είδος Νο 4). 
5. Ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών δυναµικότητας 
τουλάχιστον 25 tn/h (είδος Νο 5). 
6. Ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης µε εξαγόµενο υλικό µέγιστης 
διάστασης το πολύ έως 80mm  (είδος Νο 6).  
Το εξερχόµενο από τον τεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων (είδος Νο 5) τεµαχισµένο 
υλικό (αφορά µόνο το ξυλώδες), θα αποτελεί υλικό τροφοδοσίας του τεµαχιστή 
δευτερογενούς θραύσης (είδος Νο 6), ώστε να προκύπτει υλικό µέγιστης διάστασης 
το πολύ έως 80mm. 
Ο εν λόγω εξοπλισµός κατατάσσεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες, ως εξής :  
● κάδος θραυστήρα, κάδος κοσκίνου, ηλεκτροµαγνήτης διαχωρισµού (3 µηχανήµατα) 
● ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (1 µηχάνηµα) 
● λειοτεµαχιστής ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών και τεµαχιστής δευτερογενούς 

θραύσης (2 µηχανήµατα) 
2.2  Ως εκ τούτου η συνολική πράξη διαιρείται σε τρία διακριτά επί µέρους 
ΤΜΗΜΑΤΑ,  τα οποία έχουν την ακόλουθη αρίθµηση και τίτλους :  

ΤΜΗΜΑ 1 : «Προµήθεια ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και  
ενός (1) ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού»  
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ΤΜΗΜΑ 2  : «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο και σφυρί»  
ΤΜΗΜΑ 3 : «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών 

και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης»  

και τα οποία περιλαµβάνουν τα κάτωθι είδη  (ή µηχανήµατα) : 

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης, 
ενώ δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιµετωπίζουν 
ενιαία το σύνολο της πράξης ή προσφορές για µέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
2.3  Όλα τα είδη θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, στιβαρής 
κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας. Θα είναι δοκιµασµένα σε συνθήκες 
λειτουργίας και θα φέρουν εγκρίσεις τύπου και σήµανση CE κατά την Οδηγία 
2006/42/ΕΚ,  όπου απαιτείται.  
Στο αντικείµενο του διαγωνισµού περιλαµβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, 
παρελκόµενο, εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση 
διακήρυξης και τα παραρτήµατά της για την πλήρη παραλαβή της προµήθειας.  
2.4  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προµήθεια εξοπλισµού (ειδών) αναφέρονται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα Ε΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της απόφασης διακήρυξης.  
 
 

Άρθρο 3°  
Προϋπολογισµοί  πράξης / ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Η συνολική δαπάνη για την εν παρούσα πράξη (δηλ την προµήθεια των ειδών, 
την µεταφορά τους, τις δοκιµές, την επίδειξή τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία / 
την εκπαίδευση του προσωπικού και την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία καθώς 
και τις όποιες άλλες υποχρεώσεις και εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην 

  ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

ΕΙ∆Η 

ΤΜΗΜΑ 1 
(τρία είδη) 

ΤΜΗΜΑ 2 
(ένα είδος) 

ΤΜΗΜΑ 3 
(δύο είδη) 

Είδος  1 
Ένας (1) κάδος 

θραυστήρα 

  

Είδος  2 
Ένας (1) κάδος 

κοσκίνου 

  

Είδος  3 
Ένας (1) 

ηλεκτροµαγνήτης 
διαχωρισµού 

  

Είδος  4 
 Ένας (1) 

ερπυστριοφόρος 
εκσκαφέας 

 

Είδος  5 

 

 
Ένας (1) λειοτεµαχι-

στής ογκωδών αντικει-
µένων και κλαδιών 

Είδος  6 

 

 
Ένας (1) τεµαχιστής 

δευτερογενούς 
θραύσης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
(Σε τεµάχια) 

3 1 2 
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απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήµατά της) έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
επτακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ (786.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 16%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα ευρώ (911.760,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλύεται σε κάθε ΤΜΗΜΑ ως ακολούθως : 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 16% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

Για το ΤΜΗΜΑ 1  

(Προµήθεια ενός (1) κάδου 
θραυστήρα, ενός (1) 

κάδου κόσκινου, ενός (1) 
ηλεκτροµαγνήτη 
διαχωρισµού) 

Εκατόν είκοσι 
χιλιάδες ευρώ 

 
 
 

(120.000,00€) 

∆έκα εννέα 
χιλιάδες 

διακόσια ευρώ  
 
 

(19.200,00€) 

  Εκατόν τριάντα 
εννέα χιλιάδες 
διακόσια ευρώ 

 
 

(139.200,00€) 

Για το ΤΜΗΜΑ 2 

 (Προµήθεια ενός (1) 
ερπυστριοφόρου 

εκσκαφέα) 

∆ιακόσιες δέκα 
χιλιάδες ευρώ  

 

 

(210.000,00€) 

Τριάντα τρεις 
χιλιάδες 

εξακόσια ευρώ 

 

(33.600,00€) 

∆ιακόσιες 
σαράντα τρεις 

χιλιάδες 
εξακόσια ευρώ 

 
(243.600,00€) 

Για το ΤΜΗΜΑ 3  

(Προµήθεια ενός (1) 
λειοτεµαχιστή ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών 
και ενός (1) τεµαχιστή 

δευτερογενούς θραύσης) 

Τετρακόσιες 
πενήντα έξι 

χιλιάδες ευρώ 
 
 

(456.000,00€) 

Εβδοµήντα 
δύο χιλιάδες 
εννιακόσια 
εξήντα ευρώ 

 

(72.960,00€) 

Πεντακόσια 
είκοσι οκτώ χιλι-
άδες εννιακό-

σια εξήντα ευρώ 

 
(528.960,00 €) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 786.000,00 €   

 ΦΠΑ 16% 125.760,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  (προϋπολογισµός µε ΦΠΑ) 911.760,00 € 

3.2  Η προµήθεια του ως άνω εξοπλισµού του Υποέργου της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» µε βάση την απόφαση 
ένταξης µε αρ. πρωτ. 3398/21-9-2011, όπως τροποποιήθηκε την µε αρ πρωτ. 
5036/17-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό 
MIS 355435. 

 
Φορέας χρηµατοδότησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ 0678. 
Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια βαρύνει την µε Κ.Α. : 20-7131.016 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 του ∆ΗΜΟΥ. 
Η συνολική δαπάνη της πράξης θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Συνοχής και 
από πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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Άρθρο 4ο  
Ορισµοί - Συντοµογραφίες 

4.1  Ορισµοί  

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσοτέρων από αυτές τις 
αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου 
(άρθρο 2§9 Π∆ 60/2007). Στον παρόντα διαγωνισµό, Α.Α. είναι ο ∆ΗΜΟΣ, ο οποίος 
προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και ο 
οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την σύµβαση για την υλοποίηση της πράξης.   
∆ικαιούχος  / Υπηρεσία  :  Ο ∆ΗΜΟΣ 
Φορέας της Προµήθειας ή Φορέας : Ο ∆ΗΜΟΣ 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Υ.∆.∆.) : Το Γραφείο Προµηθειών του 
∆ΗΜΟΥ 
Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο : Η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ΗΜΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρµόδιος φορέας που 
αποφαίνεται αιτιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και 
προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για 
παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του 
παρόντος διαγωνισµού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα 
πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού αλλά και κάθε εισήγηση των γνωµοδοτικών 
οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται 
στους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την απόφαση 
κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.  
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης των Προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση (Ε.∆.∆.) του ∆ΗΜΟΥ : Το αρµόδιο για την παραλαβή, 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο 
της Α.Α., το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες 
διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη τουλάχιστον (άρθρο 46 
Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε.∆.∆. γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεων κατά των 
πρακτικών και επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων του 
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, κατά τα διάφορα στάδια του διαγωνισµού και µέχρι την 
απόφαση κατακύρωσης. Η Ε.∆.∆ γνωµοδοτεί ακόµα και για κάθε θέµα που 
προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ως και κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. Τα πρακτικά της Ε.∆.∆. ως γνωµοδοτικές ενέργειες στερούνται 
εκτελεστού χαρακτήρα.   
Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών (Ε.Π.) του ∆ΗΜΟΥ : Το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες 
διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προς 
προµήθεια ειδών. Η Ε.Π. δεν είναι αποφαινόµενο όργανο και είναι τουλάχιστον 
3µελής.  
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Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Ο κύριος Ιωάννης Μωραϊτίδης, 
στέλεχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ΗΜΟΥ, ο οποίος παρέχει σχετικές µε τον 
διαγωνισµό πληροφορίες κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 

επικοινωνίας : 22843-60100 (κέντρο), 22843-60146, φαξ : 22840-23536 και e-mail : 
moraitidis@paros.gr.  
Προµηθευτής ή Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος  :  Οποιοδήποτε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και 
υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή 
(άρθρο 2§8 Π∆ 60/2007). 
Εκπρόσωπος/ποι (του διαγωνιζόµενου) : Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που 
υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν 
υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι 
παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον 
Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας 
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας. 
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 Α.Α. µε τον Προσφέροντα. 
Πράξη : Η «Προµήθεια εξοπλισµού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου», η οποία 
διαιρείται σε τρία διακριτά επί µέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 
∆ιακήρυξη : Η απόφαση ∆ιακήρυξης µε τα παραρτήµατά της που έχει εγκριθεί µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους 
προµηθευτές / διαγωνιζόµενους / συµµετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την 
περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες 
διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη 
από την Α.Α.  
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που 
έχουν κατατεθεί από ένα Προµηθευτή ή Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή 
∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία 
του ∆ιαγωνισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαµβάνει σε χωριστούς επί µέρους 
φακέλους :  
(α) Τον επί µέρους Φάκελο ∆ικαιολογητικών µε τα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες 
δηλώσεις, τα έγγραφα στοιχεία απόδειξης της τεχνικής ικανότητας και τα λοιπά 
στοιχεία συµµετοχής του διαγωνιζοµένου.   
(β) Τον επί µέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του διαγωνιζοµένου. 
(γ)  Τον επί µέρους Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς µε τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς του διαγωνιζοµένου.  
∆ικαιούχος : Ο κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, άρθρο 2§4 του Κανονισµού (ΕΚ)1083/2006 
της 11/7/2006 του Συµβουλίου, δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή 
επιχείρηση, αρµόδιος για την υλοποίηση πράξεων. Στον συγκεκριµένο διαγωνισµό 
δικαιούχος της πράξης είναι ο ∆ΗΜΟΣ. 
Ανάδοχος : Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού και θα συνάψει Σύµβαση µε την Α.Α. για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ της πράξης, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. 
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Κατακύρωση ή Απόφαση Κατακύρωσης : Η απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού 
αναδόχου για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ της πράξης και η οποία 
κοινοποιείται σε αυτόν.  
Σύµβαση : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την 
υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ της πράξης, η οποία υπογράφεται µετά την κοινοποίηση της 
Απόφασης Κατακύρωσης.  
Προϋπολογισµός ΤΜΗΜΑΤΟΣ / πράξης : Η εκτιµώµενη από την Α.Α. συνολική 
δαπάνη για την υλοποίηση του/της προκηρυσσόµενου/ης ΤΜΗΜΑΤΟΣ / πράξης.  
Συµβατικό Ποσό ή Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης ή Συµβατική Αξία 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 
προκηρυσσόµενης πράξης, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονοµική προσφορά 
του αναδόχου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το 
ΤΜΗΜΑ της πράξης και η οποία αναφέρεται στην Σύµβαση.  
Συµβατικά τεύχη : Τα συνηµµένα τεύχη στην Σύµβαση µεταξύ της Α.Α. και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν την παρούσα ∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου.  
Υπεύθυνη ∆ήλωση : Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµε-
τέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας 
προέλευσης του. Σε περίπτωση Νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο 
εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή 
την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού 
εγγράφου). Οι ζητούµενες από την ∆ιακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά 
ως τέτοιες και θα συνοδεύονται πάντοτε µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
υπογράφοντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή 
δέσµευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς 
υποψηφίου.  
Πτωχευτικός Κώδικας : Ο Νόµος 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 
4.2   Συντοµογραφίες 
Στο κείµενο της ∆ιακήρυξης οι παρακάτω συντοµογραφίες ερµηνεύονται ως εξής : 
Γ.Ε.ΜΗ.  :  Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιερώθηκε µε τον Ν. 3419/2005, 
ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3853/2010 (Α΄ 90), τον Νόµο 4038/2012 (Α΄14) 
και τον Νόµο 4072/2012 (Α΄ 86). Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που 
είναι έµποροι και τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) που ασκούν 
εµπορία, ενώ ιδρύεται σε κάθε επιµελητήριο ειδική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Με την ΚΥΑ 
Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011) τέθηκε σε ισχύ η εφαρµογή του Γ.Ε.ΜΗ. και πλέον οι 
εταιρείες που ιδρύονται µετά την 4/4/2011 πρέπει να καταθέτουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα 
σχετικά έγγραφα για την σύστασή τους και την εγγραφή τους σε αυτό.  
MIS  : Management Information System, ο χαρακτηριστικός αριθµός (κωδικός) µε τον 
οποίο ανευρίσκεται κάθε ενταγµένη πράξη στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Σ∆Σ   :   ∆ιεθνής Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, συµφωνία που συνήφθη στο 
πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και 
των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκλη-
ρώθηκαν στις 15 ∆εκεµβρίου 1993 και αντικατέστησε την Γενική Συµφωνία ∆ασµών 
και Εµπορείου του 1947 (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) και η 
οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή µε τον Νόµο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α).  
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Τ.∆.∆.Σ. : Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ένα από τα τεύχη της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις 
διαγωνισµών δηµόσιων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του ∆ηµοσίου 
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που η δηµοσίευσή τους προβλέπεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία και η οποία περίληψη περιλαµβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία 
της οικείας διακήρυξης (Ν. 3469/2006, ΦΕΚ 131Α/28-6-2006, άρθρα 6,7 και  9). 
Ε.Κ.Π.ΟΤΑ : Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
η Υπουργική Απόφαση µε  αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 (ΦΕΚ 185Β/23-3-1993).  
ΕΑΑ∆ΗΣΥ  :  Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Ανεξάρτητη Αρχή που 
συστήνεται, έχει αρµοδιότητες, συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

Άρθρο 5ο 
Νοµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού - Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

5.1  Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας 
διέπονται από τα κάτωθι : 

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:  
α.-  Της παρούσας διακήρυξης. 
β.- Του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/06 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 1828/06 της Επιτροπής της 6ης ∆εκεµβρίου 2006 
γ.- Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου, τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ 
842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1251/11 της Επιτροπής και 
ισχύει.  
δ.-  Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ε.-  Του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  στ.- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου στον Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως µε τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον 
Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8). 

ζ.- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
η.-  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροπο-
ποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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θ.-  Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ι.-  Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
µε τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και ισχύει.  
ια.-  Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 
ιβ.- Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
2.  Τις αποφάσεις :  
α.- Την Απόφαση µε αριθµ Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/31-12-2013 τεύχος Β΄) 
«Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31-12-
2014 των προµηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα (ΕΣΠΑ)» . 
β.-  Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185Β /23-3-1993), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
κατά τα σηµεία στα οποία δεν αντίκεινται προς το Π∆ 60/2007. 
γ.-  Την µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) όπως τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088Β/19-7-2010), 
18818/ΕΥΘΥ 864  (ΦΕΚ 1111Β/3-6-2011) και 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292Β/13-2-
2013) και ισχύει. 
δ.-  Την ΚΥΑ µε Αριθµ. Π1/2380 : «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 
(ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012). 
5.2 Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση µε τα 
παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από προδικαστική 
προσφυγή διαγωνιζοµένου σύµφωνα µε το άρθρο 24.2.1 του παρόντος 
παραρτήµατος, τότε, όπως εξ' άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, 
κατισχύουν τα αναφερόµενα στα παραπάνω 1α έως 2δ, σύµφωνα µε την 
τροποποίηση που φέρει η αλλαγή στη νοµοθεσία. 

Για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της 
παρούσας προµήθειας αρµόδια είναι τα κατά περίπτωση δικαστήρια της έδρας της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 

Άρθρο 6ο 
                  ∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης 

                      6.1  ∆ηµοσιεύσεις 
1.  Η περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε µε ηλεκτρονικό µέσο, σύµφωνα µε το άρθρο 

32§5 του Π∆ 60/2007, για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Ε.Ε.Ε.Κ. στις 02/06/2014. 
  2.  Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε άπαξ στο Τ.∆.∆.Σ. της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις  06/06/2014  (Αρ. Φύλλου 371/06-06-2014) 
  3.   Στον Ελληνικό τύπο δηµοσιεύτηκε άπαξ : 
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•  Σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες τις «Γενική ∆ηµοπρασιών» και «Ηχώ των 
∆ηµοπρασιών» στις .…/06/2014. (τελευταία δηµοσίευση) 

•  Σε τρεις εφηµερίδες του Νοµού Κυκλάδων (δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία 
που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά) τις «Κυκλαδική», «Κοινή 
Γνώµη» και «Ο Λόγος των Κυκλάδων», στις …../06/2014. (τελευταία δηµοσίευση). 

4. Η διακήρυξη στάλθηκε στα Επιµελητήρια της χώρας και τον ΕΟΜΜΕΧ ή στον 
καθολικό διάδοχό του για ενηµέρωση.  

5.  Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Πάρου. 

6. Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) :   
www.paros.gr στην διαδροµή : ∆ήµος ► Προκηρύξεις ► στις …../06/2014. 

7. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) στις …../06/2014, όπου και 
έλαβε αριθµό Α∆Α  :  ……………… 

6.2 Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν 
τον/τους διαγωνιζόµενο/νους που ανακηρύσσεται/σσονται ανάδοχος/χοι (ΝΣΚ 
204/2010), στην δε Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 

Άρθρο 7ο  
Τρόπος και κόστος λήψης εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών   

      7.1  Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης 
διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου: 
www.paros.gr.    
7.2  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τους όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης, να παίρνουν πληροφορίες και να παραλαµβάνουν το τεύχος 
της ∆ιακήρυξης σε έντυπη µορφή, έναντι αντιτίµου είκοσι (20) ευρώ, από το Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ΗΜΟΥ, στην ταχυδροµική διεύθυνση : Γραφείο Προµηθειών 
∆ήµου Πάρου, ΤΚ 84400 – Παροικία, Νήσος Πάρος, Περιφερειακή Ενότητα 
Κυκλάδων, Ελλάδα, τηλέφωνο : 22843-60100 (κέντρο), 22843-60146, φαξ : 
22840-22078, 22840-23536, e-mail : moraitidis@paros.gr και η παραλαβή του 
γίνεται είτε δια των ιδίων, είτε δια του νοµίµου εκπροσώπου ή δια νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένου προς τούτο προσώπου είτε µε εταιρεία ταχυµεταφορών (courier) η 
οποία θα προσκοµίσει την σχετική εντολή. Αρµόδιος υπάλληλος προς τούτο είναι ο 
κύριος Ιωάννης Μωραϊτίδης στα ως άνω τηλέφωνα και φαξ, τις εργάσιµες µέρες και 
ώρες, µετά την δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης και όπως προβλέπεται παρακάτω.  
7.3 Η Α.Α. θα διατηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο, όσοι παραλαµβάνουν την 
∆ιακήρυξη σε έντυπη µορφή, υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους 
(επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και να 
υπογράφουν, θα αναγράφεται δε ακόµα και η ηµέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε 
περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα 
ή διευκρινίσεις. Στο ίδιο έντυπο θα αναγράφονται και όσοι ζητούν µε σχετική έγγραφη 
αίτηση την διακήρυξη (επόµενη παράγραφος 7.4) όπου καταγράφεται και η 
ηµεροµηνία παραλαβής της διακήρυξης από αυτούς.  
7.4  Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών 
(courier), η Α.Α. δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοσή της.   



- 20 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο που 
παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τα παραρτήµατα, τους 
πίνακες περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο 
πλήρες αντίτυπο.  
Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιτύπου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

      7.5  Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν γραπτώς τα σχετικά 
µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα (δηλ η απόφαση διακήρυξης µε τα 
παραρτήµατά της), µέχρι και επτά (7) ήµερες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, δηλ. µέχρι και τις 11/07/2014 και ώρα 15:00 µ.µ. αυτά 
παραδίδονται (ή αποστέλλονται σε αυτούς µε απόδειξη παραλαβής, µε φροντίδα και 
δαπάνες αυτών) µέσα σε έξι (6) ηµέρες από την λήψη της σχετικής έγγραφης 
αίτησης.  
7.6  Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν µε έγγραφο αίτηµα 
από την Α.Α., συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε τα 
έγγραφα του παρόντος διαγωνισµού, µέχρι και εννέα (9) ήµερες πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλ. µέχρι και τις 09/07/2014, αυτές 
παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 
οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις παραδίδονται ή αποστέλλονται µε απόδειξη παραλαβής. Οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις γνωστοποιούνται και σε όσους 
παρέλαβαν την ∆ιακήρυξη σε έντυπη µορφή κατά την παράγραφο 7.3 του 
παρόντος άρθρου.  
Αιτήµατα παροχής του τεύχους της διακήρυξης ή πληροφοριών και διευκρινίσεων 
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών, είναι εκπρόθεσµα και δεν 
εξετάζονται. 
Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες θα καταχω-
ρούνται και στον δικτυακό τόπο της παρ 7.1 του παρόντος άρθρου, καθ΄ όλη 
την διάρκεια του διαγωνισµού. 

      7.7  Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται σε καµιά περίπτωση να  επικαλούνται 
προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ µέρους της Α.Α.  

 

 
Άρθρο 8ο  

∆ικαίωµα Συµµετοχής- Κριτήρια ποιοτικής επιλογής- Αποκλεισµός 
υποψηφίων 

8.1  ∆ικαίωµα συµµετοχής  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε 
τρίτες χώρες που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στην ∆ιεθνή Σ∆Σ (άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή τέλος 
σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε 
την ΕΕ. 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.  
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Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή 
προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι εις το οικείο 
επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι εις τα 
οικεία επιµελητήρια. 
8.2  Ενώσεις / Κοινοπραξίες  
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως 
άνω προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω 
προϋποθέσεις : 

• Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε 
προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση / κοινοπραξία. 

• Οι ενώσεις / κοινοπραξίες συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις των 
διοικήσεων όλων των µελών τους (εταίρων της ένωσης/κοινοπραξίας), µε τις 
οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µελών 
τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το µέλος που θα είναι ο επικεφαλής της ένωσης / 
κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση / κοινοπραξία. 

• Οι διαγωνιζόµενες ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσω-
πούµενες 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. 

• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της 
νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του 
Ε.Ο.Χ. ή σε άλλες χώρες κατ΄ εφαρµογήν της Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την ΕΕ. 

• Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.  

• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται 
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης 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 πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του 
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων του ∆ΗΜΟΥ ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 

8.3  Προσωπική κατάσταση (αποκλεισµός) υποψηφίων 
1.  Αποκλείεται από το διαγωνισµό συµµετέχων, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Α.Α. µε 
οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 43§1 του Π.∆. 60/2007 [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/∆ΕΥ 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.  Αποκλείεται ακόµα ένας προσφέρων σε περίπτωση που  :  
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή 
έχει υποβάλει αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή έχει υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης 
των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ή ευρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της 
χώρας του. 
β) Καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα 
που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του.  
γ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
∆ιαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που µπορεί να 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Α.Α.  
δ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή τη 
νοµοθεσία της χώρας του. 
ε)  ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των 
φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή την νοµοθεσία της χώρας 
του. 
στ)  Είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας 
διακήρυξης ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών.  
3.   Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης ο προσφέρων ο οποίος : 
α) ∆εν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην παρούσα διακήρυξη. 
β) ∆εν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα ή 
επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. 
γ) ∆εν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στην 
παρούσα διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις 
αναφερόµενες στην παρούσα διακήρυξη.  
δ) Έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς για προµήθειες του δηµοσίου ή των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε βάση αµετάκλητη απόφαση.  
4.  Αποκλείονται ακόµη : 
α)  Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες µε 
τις παραπάνω κυρώσεις στις χώρες τους. 
β) Οι ενώσεις προσώπων / κοινοπραξίες σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον 
µέλος της. 
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γ)  Τα νοµικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκοµίσει κατά την 
υποβολή της προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.  
δ)  Τα νοµικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν απόφαση αρµοδίου οργάνου για την 
έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό και οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά και δεν προσκοµίζουν αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των 
οικονοµικών φορέων που τις αποτελούν περί έγκρισης συµµετοχής στον διαγωνισµό 
για την συγκεκριµένη πράξη. 
5. Η Α.Α. µπορεί, εφόσον αµφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 
υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που 
θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι 
πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η Α.Α. 
µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµοδίων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκαταστηµένος ο 
υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/ και φυσικά πρόσωπα, 
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε 
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντας.  
8.4  Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια 
Αποκλείεται από τον διαγωνισµό προσφέρων που δεν πληροί τις αναγκαίες 
ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής επάρκειας και τα όρια τους 
όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήµατος. 
8.5  Τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες 
Αποκλείεται από τον διαγωνισµό συµµετέχων που δεν καλύπτει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις των τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων και τα όρια τους, όπως 
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήµατος. 
 
 

Άρθρο 9ο  
Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του 

διαγωνισµού 
9.1  Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως : 
α)  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  ή 
β) αποστέλλοντας την ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο 
(courier)  
στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήµατος, 
µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι µε όποιον από τους δύο παραπάνω 
τρόπους υποβληθούν οι προσφορές, αυτές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο της 
Α.Α.  (∆ήµος Πάρου, ΤΚ 84400 – Παροικία, Νήσος Πάρος, Περιφερειακή 
Ενότητα Κυκλάδων, Ελλάδα, τηλέφωνο : 22843-60100 (κέντρο), 22843-60107, 
φαξ : 22840-22078, e-mail : spnikos@paros.gr, κος Σπανόπουλος Νικόλαος),  
οπωσδήποτε µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι και την 18/07/2014 και ώρα 15:00 µ.µ. (καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών).  
Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη και πρωτοκολλούνται.  
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∆εν θα ληφθούν υπ΄ όψιν προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την ως άνω 
καθορισµένη καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν 
έφθασαν στην Α.Α. εµπρόθεσµα. 
Η Α.Α. ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή του φακέλου της 
προσφοράς ή για την µη προσήκουσα κατάσταση του φακέλου αυτού ή για το 
περιεχόµενό του. 
9.2  Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εµπρόθεσµα στην Α.Α. µε οποιαδήποτε 
από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται στην Υ.∆.∆. για να παραδοθούν στην Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ, 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 
του παρόντος παραρτήµατος, δεν λαµβάνονται υπ' όψιν. Επίσης επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον 
∆ΗΜΟ µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
9.3  Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 52 ηµερών από την 
εποµένη (Κανονισµός ΕΟΚ αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971) της 
ηµεροµηνίας αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία 
Ε.Ε.Ε.Κ. για δηµοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. Στην ως άνω προθεσµία δεν προσµετρούνται 
η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στην Υπηρεσία Ε.Ε.Ε.Κ. και η 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 2, 5 και 6 του 32ου άρθρου, καθώς και τα σχετικά υποδείγµατα του 
Παραρτήµατος VIII, του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007, είναι σαράντα (40) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης µε ηλεκτρονικά µέσα 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς παράλληλα θα 
παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πάρου 
www.paros.gr. 
 
Η διακήρυξη και το περιεχόµενό της δεν µπορούν να δηµοσιεύονται σε εθνικό 
επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ο ∆ιαγωνισµός κατά συνέπεια θα γίνει την 21η του µηνός Ιουλίου του 
έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30 µ.µ. 
Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού είναι το ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Πάρου, 
αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην Παροικία Πάρου, ΤΚ 84400, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, στην Ελλάδα.   
9.4  Το άνοιγµα των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο 
τόπο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε σχετική πρόσκληση της Α.Α.  
 
 

Άρθρο 10ο 
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 καθώς και 
όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δηµόσιων 
αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δηµόσιων αλλοδαπών αρχών και δηµόσια 
έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι 
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νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε µε την 
επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 
(που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984), 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.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην 
Ελληνική Γλώσσα.  
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε 
αυστηρά τεχνικός όρος για τον οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην 
ελληνική, µπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση 
η Ε.∆.∆. έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντας την µετάφραση 
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς. 
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 11ο  
Χρόνος ισχύος προσφορών 

11.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ποινή 
αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή ή αναθεώρηση και ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
11.2 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο 
όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα.  
Έτσι, εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Α.Α. απευθύνει 
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 δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, ή την αποστολή της ειδοποίησης 
σύµφωνα µε τον Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), άρθρο 14 : «∆ιακίνηση εγγράφων µε 
ηλεκτρονικό τρόπο», και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, 
οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές 
δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς γίνεται δεκτή, αν υποβλήθηκε µέσα στο ως άνω δεκαήµερο διάστηµα µε 
τηλεοµοιοτυπία, εφόσον όµως στην συνέχεια κατατεθεί στην Υπηρεσία, εντός 5µέρου 
από την λήξη της δεκαήµερης αυτής προθεσµίας, έγγραφο όµοιο µε αυτό που εστάλη 
µε την τηλεοµοιοτυπία, το οποίο φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντα ή 
του νοµίµου εκπροσώπου του (Ε.Α. ΣτΕ Αριθµός 442/2002 και άρθρο 10§2 
Ν.2690/1999 – ΦΕΚ 45Α).   
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, 
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µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει 
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η 
ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 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 Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική   ενέργεια. 
11.4   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 
 

 
 

 
Άρθρο 12ο  

Στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, 
στον επί µέρους φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα 
κάτωθι δικαιολογητικά µε την ίδια σειρά και αρίθµηση στην Ελληνική γλώσσα . 
12.I Πίνακα Ελέγχου Περιεχοµένου. Στην αρχή του επί µέρους φακέλου 
∆ικαιολογητικών πρέπει να υπάρχει αναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχοµένων 
(check list).   
12.II Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
Οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό, για κάθε ΤΜΗΜΑ της πράξης για το 
οποίο υποβάλλουν προσφορά. Το ύψος της εγγύησης συµµετοχής, η διάρκειά 
της, τα ιδρύµατα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξής της, αναφέρονται αναλυτικά 
στο άρθρο 20 του παρόντος παραρτήµατος. 
12.III  Λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής  
Επιπλέον της εγγύησης συµµετοχής, οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν 
και τα παρακάτω δικαιολογητικά ή δηλώσεις : 
1) Υπεύθυνη δήλωση Νο 1, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι : 
α)  ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από 

τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007 (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/∆ΕΥ 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, 
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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)  Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης Νο 1 κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 17 του παρόντος παραρτήµατος  

-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
Νο 1 άνω περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος άρθρου υποβάλλουν : 
●     οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

(Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ν.4072/2012) 
●●    ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων 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 Νο 1 των 
εδαφίων 1α και 1β υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.   
-   Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση 
των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος αφορά κάθε µέλος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.   
2) Υπεύθυνη δήλωση Νο 2, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι : 
α) ∆εν τελούν σε πτώχευση & 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 που προβλέπονται από τις νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας τους.   
β)  ∆εν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για τις 
ηµεδαπές ΑΕ), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα).   
γ)  ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή δεν έχουν υποβάλει 
σχέδιο αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.  
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε κατάσταση εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που 
προβλέπονται από τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας τους. 
δ) 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 τους (σηµεία ε και στ άρθρου 
43§2 του Π∆ 60/07).   

  ε)  δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται σε εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης  ή όταν 
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δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (σηµείο ζ άρθρου 43§2 του Π∆ 
60/2007). 

στ)  δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης 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.  

  ζ) 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 Α.Α. (σηµείο δ 
άρθρου 43§2 του Π∆ 60/2007). 

η)   δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 
η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους (σηµείο  
γ άρθρου 43§2 του Π∆ 60/2007).  

θ)   ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
ι)   είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (θα αναφέρεται ρητά η επωνυµία του 
συγκεκριµένου Επιµελητήριου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό 
επάγγελµά τους προκειµένου για φυσικά πρόσωπα), (άρθρο 44 Π∆ 60/2007). 
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου της χώρας τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, οµοίως της χώρας τους. 

   ια)  Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης Νο 2 κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 
του παρόντος παραρτήµατος  
-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη 
δήλωση  Νο 2 άνω, υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
-  Οι ως άνω  υπεύθυνες δηλώσεις Νο 1 και Νο 2 µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής  από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
3)  Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση αρµοδίου οργάνου του νοµικού 
προσώπου για την έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση ενώσεων 
/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων 
διοίκησης των οικονοµικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συµµετοχής 
τους στην ένωση / κοινοπραξία και συµµετοχής τους στον διαγωνισµό για την 
συγκεκριµένη πράξη.  
4)  Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπο /  
αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό 
εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

     5) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί 
λειτουργίας της επιχείρησης. 
6) Το προφίλ της επιχείρησης. Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να παρουσιάσει 
αναφορά µε το προφίλ της επιχείρησης του, ήτοι την επιχειρηµατική δοµή / µορφή / 
οργανόγραµµα του, τους τοµείς / εύρος δραστηριότητας, την οικονοµική επιφάνεια, 
τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, την παραγωγική ικανότητα, τις εµπορικές 
του επιδόσεις.    
7) Τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος. Έτσι :   
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� Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 
συγκεκριµένα : 

• Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει : 
� Προκειµένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόµενες 
τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ∆Σ ή τον νόµιµο 
αναπληρωτή του.   
� Προκειµένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει 
δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.   
� Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής 
εταιρίας και των τροποποιήσεών του από το κατά τόπο αρµόδιο Γ.Ε.ΜΗ., και 
απόφαση των εταίρων για ορισµό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο 
καταστατικό. 
�  Προκειµένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών του Πρωτοδικείου και 
κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.   

●  Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει:  
� Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού  
�   Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού (πιστοποιητικό µεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται 
τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011, 
χορηγείται πιστοποιητικό περί µη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  
-  Τα ως άνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την 
εν γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου.  

� Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν  
� Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και 
τις µεταβολές του. 

8)  Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
9) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος πριν την ανακοίνωση της βαθµολογίας 
και χωρίς καµία δέσµευση του ∆ΗΜΟΥ για την επιλογή των ειδών που προσφέρει, 
αναλαµβάνει - εφόσον αυτό του ζητηθεί από την Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ (Για το 
ΤΜΗΜΑ 3 «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και 
κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» θα ζητηθεί 
υποχρεωτικά) - είτε να προσκοµίσει ενώπιον της Ε.∆.∆. ίδιο/α µηχάνηµα/τα του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, το/α οποίο/α και θα παραµείνει/ουν τουλάχιστον τέσσερεις (4) 
εργάσιµες ηµέρες στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου 
προκειµένου να πραγµατοποιήσει/σουν αντίστοιχες λειτουργίες/εργασίες όµοιες 
µε αυτές για τις οποίες προορίζονται, ώστε να πιστοποιηθεί η αξιοπιστία και η 
απόδοσή τους σύµφωνα και µε κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, σε ευθεία σύγκριση µε τα λοιπά προσφερόµενα είτε να τα επιδείξει 
στην Ε.∆.∆. (σε µέλη που θα ορίσει η Α.Α.) εκτός του ∆ΗΜΟΥ, στις 
εγκαταστάσεις άλλου Φορέα (στην Ηπειρωτική Ελλάδα), που θα επιλεγεί από 
την Α.Α. ώστε να παρακολουθήσουν τις ανωτέρω λειτουργίες / εργασίες, σε 
ευθεία σύγκριση µε τα λοιπά προσφερόµενα, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή µη 
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της προµήθειας σ' αυτόν. Επισηµαίνεται, ότι τα έξοδα µετακινήσεων, πλήρους 
διατροφής και διαµονής των µελών της Ε.∆.∆. καλύπτονται από πόρους της Α.Α. Μη 
επίδειξη ίδιου/ων µηχανήµατος/άτων σε λειτουργία, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από 
τον ∆ΗΜΟ (Για το ΤΜΗΜΑ 3 «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» θα 
ζητηθεί υποχρεωτικά), επιφέρει ποινή αποκλεισµού. Η ως άνω επίδειξη θα πρέπει 
να πραγµατοποιηθεί εντός το πολύ δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την εποµένη 
της ηµέρας που θα ζητηθεί εγγράφως. 
10) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα προσκοµίσουν κατά την προσωρινή παραλαβή του 
προσφερόµενου εξοπλισµού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και την σχετική έγκριση τύπου σε 
ισχύ, από αρµόδια Κρατική Υπηρεσία – για όποιο από τα µηχανήµατα η έγκριση αυτή 
απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις -  για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα (και όχι 
σε όποιες άλλες χώρες της ΕΕ) – και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την 
πλευρά του, για την άδεια κυκλοφορίας του, την οποία θα εκδώσει ο ∆ΗΜΟΣ. 
11) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί στην 
οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση, τροποποίηση που θα απαιτηθεί κατά τον 
έλεγχο της υπηρεσίας έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας. 
12)  Έγγραφη απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων 
12.1  Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αποδείξουν ότι τηρούν ορισµένα πρότυπα εξασφάλισης 
της ποιότητας, µε την κατάθεση πιστοποιητικών ποιότητας κατά ISO 9001 : 
2008 :  α) του κατασκευαστή και  β) του προµηθευτή, στην περίπτωση που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος. Σε περίπτωση που ο 
προµηθευτής επικαλείται την τεχνική ικανότητα τρίτου φορέα κατά την 
παράγραφο 12.IV του παρόντος άρθρου, το εν λόγω πιστοποιητικό ποιότητας 
αφορά τον τρίτο φορέα.   
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς 
πιστοποίησης. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται 
δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
12.2 Πέραν των προτύπων εξασφάλισης ποιότητας, ο προσφέρων θα πρέπει να 
αποδείξει τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές του ικανότητες στην εκτέλεση παρόµοιων 
προµηθειών, µε την ικανοποίηση επιπλέον και των δύο εκ των απαιτήσεων Α και Β 
που ακολουθούν, µε την υποβολή των κάτωθι στοιχείων : 
Α)   Κατάλογο µε τις κυριότερες παραδόσεις 
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει κατάλογο µε τις κυριότερες παραδόσεις κατά την 
προηγούµενη του έτους του διαγωνισµού τριετία, παρόµοιων σε τύπο και 
χαρακτηριστικά µηχανηµάτων µε το/τα ζητούµενο/α του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε µνεία, για 
κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, 
της ηµεροµηνίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, της ποσότητας και της 
αξίας των ειδών. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο παραλήπτης ανήκει στον 
δηµόσιο τοµέα, µε πιστοποιητικά οριστικής παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή 
µη παράδοση των υλικών και εάν ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα, µε τα 
αντίστοιχα επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης ή, εφόσον δεν προβλέπεται η 
έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του 
αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή.  
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτει το 
ζητούµενο από την διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω 
καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγµατο-
ποιήσει κατά το διάστηµα αυτό. 
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Ο κατάλογος κατά συνέπεια προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή : 
                                                     

ΤΜΗΜΑ ..…   :  ……………………………………….. 

Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων 

Α/
Α 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 
 (∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΄Η 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟ-
ΡΕΑΣ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & 
ΑΞΙΑ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ-
ΩΣΗΣ 

1      

2      

κο
κ 

     

� Στην στήλη «ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ …» να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των παραληπτών 
(τηλέφωνα, φαξ, διευθύνσεις κλπ) 

� Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συµπληρώνεται µε µία εκ των 
επιλογών : Πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής / Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
∆ηµόσιας Αρχής / Βεβαίωση καλής λειτουργίας  / 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.  

� Ο ως άνω κατάλογος πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόµιµο 
εκπρόσωπό του.   

Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως 
θα πρέπει να προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο) από ένα τουλάχιστον ίδιο 
ή παρόµοιο µηχάνηµα µε αυτό/ά του ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατά την προηγούµενη 
τριετία στις χώρες που ορίζονται στο άρθρο 8.1 της παρούσας διακήρυξης. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, η ως 
άνω απαίτηση επιτρέπεται να πληρείται αθροιστικά από τα µέλη της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας.  
Το στοιχείο τεκµηρίωσης της παράδοσης αυτής πρέπει να προσκοµίζεται σε 
θεωρηµένο αντίγραφο. 
Β)  Οργάνωση και εξοπλισµό του προσφέροντα. 
Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση όπου θα περιγράφει την υποδοµή και 
οργάνωση της εταιρείας ήτοι  :  
- τον ηλεκτροµηχανολογικό και λοιπό τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει για την 
κατασκευή των µηχανηµάτων (εάν είναι αυτός ο κατασκευαστής) ή/και την τεχνική 
υποστήριξη αυτών,  
-  λίστα του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας κατά ειδικότητα και ιδίως 
κατάσταση του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευών,  
-  την ύπαρξη εξειδικευµένου ιδιόκτητου σταθερού ή κινητού συνεργείου. 
Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται ο προσφέρων να διαθέτει δοµή µε ιδιόκτητο 
συνεργείο και µε προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς την 
συγκεκριµένη εφαρµογή για την τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων της 
προσφοράς του.  
13)  Απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής επάρκειας 
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Ο προσφέρων, ανεξαρτήτου νοµικής µορφής του εδαφίου 7 άνω, πρέπει να 
συµπεριλάβει επί ποινή αποκλεισµού, στον σφραγισµένο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική του επάρκεια : 
(i)  Βεβαιώσεις τραπεζών για την χρηµατοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης του 
προσφέροντα. 
Ως απόδειξη χρηµατοπιστωτικής επάρκειας, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση τράπεζας 
που αναφέρει ότι συνεργάζεται µε τον προσφέροντα και όπου δηλώνεται το όριο της 
πιστοληπτικής του ικανότητας για χρηµατοδότησή του για την παρούσα προµήθεια.  
Επαρκής θεωρείται η χρηµατοπιστωτική ικανότητα του προσφέροντος για 
ΤΜΗΜΑ, όταν ανέρχεται σε ποσοστό 15% του προϋπολογισµού (π/υ) µε ΦΠΑ 
του αντίστοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, όπως ο π/υ αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του 
παρόντος παραρτήµατος.  
(ii)  Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση 
ισολογισµών απαιτείται από την νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο 
διαγωνιζόµενος, των τριών τελευταίων προ του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών 
χρήσεων. 
Ο διαγωνιζόµενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) µε τους 
εγκεκριµένους και νοµίµως δηµοσιευµένους ισολογισµούς του, ενώ για όποιες 
οικονοµικές χρήσεις δεν έχουν δηµοσιευτεί ισολογισµοί σε ΦΕΚ, είναι αποδεκτά 
αντίγραφα οικονοµικών εφηµερίδων όπου έχουν δηµοσιευτεί οι ισολογισµοί αυτοί. 
Ειδικά για την προηγούµενη του έτους του διαγωνισµού οικονοµική χρήση, εφόσον  
δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµα ισολογισµός, ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του έτους αυτού, 
υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή 
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω 
καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχει συντάξει και 
δηµοσιεύσει κατά το διάστηµα αυτό ή δήλωση για το διάστηµα αυτό. 
Σε περίπτωση µη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισµών, µπορεί να καταθέσει 
ισοδύναµα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των 
αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων. 
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόµενος για 
ΤΜΗΜΑ προκειµένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε µέσο ετήσιο 
κύκλο εργασιών σαν µέσο όρο για το διάστηµα αυτό, τουλάχιστον ίσο µε το 
15% του π/υ µε ΦΠΑ του αντιστοίχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, όπως ο π/υ αυτός δίδεται 
στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος.   
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.   
(iii) 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 σχετικά µε τα υπό 
προµήθεια είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, κατά χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω  
καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα 
σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό ή υπεύθυνη δήλωση 
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά τα υπό προµήθεια είδη 
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατά το διάστηµα αυτό.   



- 33 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος είναι ένωση προσώπων / 
κοινοπραξία, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα 
µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, υπογεγραµµένα δεόντως. 
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόµενος για 
ΤΜΗΜΑ προκειµένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε µέσο ετήσιο 
κύκλο εργασιών (σε ίδια ή αντίστοιχα µε το/α προκηρυσσόµενο/α µηχάνηµα/τα 
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ) για το διάστηµα αυτό, τουλάχιστον ίσο µε το 15% του π/υ µε 
ΦΠΑ του αντιστοίχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, όπως ο π/υ αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του 
παρόντος παραρτήµατος.  
Σε περίπτωση ενώσεων, ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών για καθένα από τα 
ΤΜΗΜΑΤΑ, 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. 
12.IV ∆άνεια εµπειρία  
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το 
άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του Π∆ 60/2007, επικαλείται τη δυνατότητα τρίτου/τρίτων 
φορέα/ων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς, σχετικά µε την 
εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας και επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, οφείλει να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω µέσα του 
τρίτου φορέα και αφετέρου ότι τα εν λόγω µέσα καλύπτουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της διακήρυξης διαγωνισµού. ∆ηλαδή ο προσφέρων οφείλει να 
αποδείξει ότι ο τρίτος φορέας θα του διαθέσει τα απαραίτητα µέσα, αν αυτός (ο 
προσφέρων) αναδειχθεί ανάδοχος, για όλη την καλυπτόµενη από τη Σύµβαση 
χρονική περίοδο, ήτοι για το διάστηµα µε έναρξη από την υπογραφή της σύµβασης 
και λήξη το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας την οποία προτείνει 
στην τεχνική του προσφορά ο διαγωνιζόµενος.        
Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να κατατεθεί ως τεκµηρίωση : 
(i)  Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του τρίτου φορέα 
η οποία θα απευθύνεται στην Υ.∆.∆. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φορέας θα 
θέσει στη διάθεσή του προσφέροντος, για όλο το ως άνω οριζόµενο διάστηµα, τους 
πόρους και µέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της Σύµβασης. 
Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία του φορέα και 
του διαγωνιζόµενου, τον αριθµό της διακήρυξης και τα είδη και τα µέσα, πόρους και 
προσωπικό που θα τεθούν στην διάθεση του προσφέροντος.  
(ii) Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα η οποία θα απευθύνεται στην Υ.∆.∆. και στην οποία θα αναφέρεται ότι 
ο προσφέρων πρόκειται όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσεως µέσων 
που επικαλείται κατά το ως άνω οριζόµενο διάστηµα  
(iii)  Επικυρωµένη άδεια λειτουργίας του φορέα αυτού αλλά και πιστοποιητικό περί 
εγγραφής του στο οικείο επιµελητήριο.   
(iv)  Σχετική σύµβαση µεταξύ του προσφέροντα και του τρίτου φορέα, θεωρηµένη 
από αρµόδια αρχή, στην φάση ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
12.V  Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
12.VI   Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 
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 
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άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή 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 γίνονται ενώπιον αρµόδιας  
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ελληνικής προξενικής αρχής 
της χώρας του διαγωνιζόµενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής 
αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγω-
νιζόµενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση 
θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την 
πληρότητα και το περιεχόµενο των επιµέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε 
τον Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη 
∆ήλωση 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.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 
 
 

Άρθρο 13ο 
Τρόπος σύνταξης  των προσφορών 

13.1   Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού. 
13.2  Ενιαίος κυρίως φάκελος  
Με την ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 
ενιαίο καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις 
που ακολουθούν στην παρούσα παράγραφο. Προσφορές που υποβάλλονται 
ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει 
ευκρινώς τα ακόλουθα  
� Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
� Τον πλήρη τίτλο της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
� Τον πλήρη τίτλο της διακήρυξης και τον αριθµό αυτής 
� Τον αριθµό και τίτλο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ για το/α οποίο/α 

υποβάλλεται προσφορά.  
� Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
� Τα στοιχεία του 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 :  
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13.3 Επί µέρους φάκελοι 
Μέσα στον ενιαίο σφραγισµένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόµενος 
τοποθετεί τους ακόλουθους ξεχωριστούς, καλά σφραγισµένους επιµέρους 
φακέλους : 
1.  Έναν σφραγισµένο επιµέρους φάκελο, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τις ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου και επιπλέον την/τις 
ένδειξη/ενδείξεις µε τον αριθµό / τίτλο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (όπως ο 
αριθµός / τίτλος δίδονται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήµατος) για το/α οποίο/α 
καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόµενος. Όλα τα σχετικά µε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήµατος και  
στις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Ο φάκελος αυτός θα είναι 
κοινός για όποιον διαγωνιζόµενο καταθέτει διακριτές προσφορές για περισσότερα 
από ένα 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 τις ενδείξεις του ενιαίου 
κυρίως φακέλου και επί πλέον την ένδειξη «Αριθµός / Τίτλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (του 
οποίου η τεχνική προσφορά περιέχεται στον φάκελο, όπως ο αριθµός / τίτλος 
δίδονται 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 και στις επόµενες 
παραγράφους του παρόντος άρθρου. 
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 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», την ένδειξη «Αριθµός / Τίτλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ» και τις 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  :  Ο ∆ήµος Πάρου 

• ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No :  ………/…………. (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η 
απόφαση έγκρισης των Τευχών ∆ηµοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισµα 
αναφοράς της διακήρυξης) 

• Για την επιλογή αναδόχου για την πράξη : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» 

•  Αριθµός / Τίτλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ) : ……. / ……………………. 
(για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά, σύµφωνα µε  το άρθρο 2 του 
παρόντος παραρτήµατος) 

• Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού  :  ……/……/…..……. 

• Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :  
• επωνυµία, 
• διεύθυνση, 
• αριθµός τηλεφώνου, 
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
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λοιπές ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου. Το παράρτηµα υποβάλλεται και αυτό σε 
όσα αντίτυπα ζητούνται και για την τεχνική προσφορά στην παρούσα παράγραφο. 
3. Τόσους σφραγισµένους επιµέρους φακέλους µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όσα είναι και τα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία καταθέτει προσφορά ο 
διαγωνιζόµενος. Κάθε τέτοιος επί µέρους φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις του ενιαίου 
κυρίως φακέλου και επί πλέον την ένδειξη «Αριθµός / Τίτλος ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (του 
οποίου η οικονοµική προσφορά περιέχεται στον φάκελο, όπως ο αριθµός / τίτλος 
δίδονται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήµατος). Μέσα στον φάκελο αυτό θα 
περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόµενου που 
αντιστοιχούν στο αναφερόµενο ΤΜΗΜΑ, δηλαδή η αµοιβή µε την οποία αποδέχεται 
να υλοποιήσει το αντικείµενο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις 
της ∆ιακήρυξης. Όλα τα σχετικά µε την οικονοµική προσφορά αναφέρονται αναλυτικά 
στα άρθρα 14 και 20 του παρόντος παραρτήµατος και στις επόµενες παραγράφους 
του παρόντος άρθρου. 
13.4   ∆οµή επί µέρους φακέλων  
Οι σφραγισµένοι επί µέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της προηγούµενης  
παραγράφου 13.3 θα υποβληθούν – επί ποινή αποκλεισµού - ως εξής  : 
- Ο επί µέρους φάκελος ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιέχει ένα (1) 
έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε αντίτυπο θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών συµµετοχής πλην της 
εγγύησης συµµετοχής, σε πλήρη σειρά και σε χωριστό τόµο – ντοσιέ και µε το 
αντίστοιχο ευρετήριο (πίνακα ελέγχου περιεχοµένων) στην αρχή του τόµου - ντοσιέ, 
θα φέρει δε συνεχή αρίθµηση για όλα τα έγγραφα του. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως 
πρωτότυπο θα υπάρχει εξωτερικά του τόµου - ντοσιέ η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και 
σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να 
µονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο σε περίπτωση 
ασυµφωνίας τους. Η εγγύηση συµµετοχής θα περιλαµβάνεται µόνη της ξεχωριστά 
από τους δύο ως άνω τόµους – ντοσιέ και εντός του σφραγισµένου επί µέρους 
φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής  
Τονίζουµε πάλι ότι ο επί µέρους φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» είναι 
κοινός για όποιον συµµετέχοντα επιθυµεί να καταθέσει διακριτές προσφορές για 
περισσότερα από ένα ΤΜΗΜΑΤΑ.  
- Ο επί µέρους φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, για κάθε ΤΜΗΜΑ της πράξης, 
θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο, όπου κάθε 
αντίτυπο θα περιλαµβάνει το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σε 
πλήρη σειρά και σε χωριστό τόµο – ντοσιέ µε συνεχή αρίθµηση του περιεχοµένου 
κάθε τόµου - ντοσιέ για όλα τα έγγραφά του (συµπεριλαµβανοµένων και των 
prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων, φύλλων συµµόρφωσης, σχεδίων, 
υπολογισµών, διαγραµµάτων κλπ) και µε το αντίστοιχο ευρετήριο (πίνακα ελέγχου 
περιεχοµένων) στην αρχή του τόµου - ντοσιέ. Το ένα από τα έντυπα αντίτυπα που 
ορίζεται ως πρωτότυπο θα φέρει εξωτερικά του τόµου - ντοσιέ την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», σε όλες οι σελίδες του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να µονογράφονται όλες από τον προσφέροντα ή από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το 
αντίγραφο, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των.  
- Ο επί µέρους φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, για κάθε ΤΜΗΜΑ της 
πράξης, θα περιέχει ένα (1) έντυπο πρωτότυπο και ένα (1) έντυπο αντίγραφο, όπου 
κάθε αντίτυπο θα περιλαµβάνει το σύνολο των στοιχείων της οικονοµικής 
προσφοράς σε πλήρη σειρά και σε χωριστό τόµο – ντοσιέ µε συνεχή αρίθµηση του 
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περιεχοµένου κάθε τόµου για όλα τα έγγραφά του. Το ένα από τα έντυπα αντίτυπα 
που ορίζεται ως πρωτότυπο θα φέρει εξωτερικά του τόµου - ντοσιέ την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», σε όλες τις σελίδες του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να µονογράφονται όλες από τον προσφέροντα ή από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το 
αντίγραφο, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των.    
13.5  Σειρά εγγράφων – Παραποµπές - ∆ιορθώσεις 
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε 
ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Ο υποψήφιος 
υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά 
περίπτωση οδηγίες. Επιπλέον για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των 
προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά µε την οποία ζητούνται 
τα διάφορα έγγραφα / πιστοποιητικά / δηλώσεις κλπ της διακήρυξης.    
Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων 
επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο 
συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση 
της Ε.∆.∆., περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη 
συνέχεια της αξιολόγησης.  
Οι προσφορές 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. Οι 
διορθώσεις µε αναφορά στην παραποµπή παραγράφου – σελίδας - τεύχους θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς.   
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα» κλπ. Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη όταν 
υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ. 
Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει να τοποθετούνται µέσα σε φακέλους (κύριο ή επί 
µέρους) οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς 
να αφήσουν ίχνη. Τέλος η ανεύρεση, κατά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου, 
ανοικτού ή ανοικτών επί µέρους φακέλων, οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.  
13.6  Εµπιστευτικότητα 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η δηµοσίευση ή κοινοποίηση των οποίων στους 
υπόλοιπους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, οι προσφέροντες 
οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν σηµειώνοντας επ΄ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες 
Εµπιστευτικού Χαρακτήρα», αλλά και να τα δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους 
λόγους) στην Α.Α. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως 
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης των ενδιαφεροµένων. Εν τούτοις σηµειώνεται ότι ακόµα και στην 
περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους προµηθευτές ως εµπορικά 
ή τεχνικά ευαίσθητες, η Α.Α. δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές όπου 
απαιτείται βάσει του νόµου. Η παραλαβή από την Α.Α. οποιουδήποτε υλικού 
χαρακτηρισµένου ως «εµπιστευτικού» ή µε ισοδύναµο χαρακτηρισµό, δεν πρέπει, για 
τους λόγους που δίδονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Α.Α. αποδέχεται αυτόµατα 
αυτό τον χαρακτηρισµό.  
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13.7  Αποδοχή των όρων 
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως την προδικαστική 
προσφυγή του άρθρου 4§1 του Ν.3886/2010 κατά της διακήρυξης ή εάν έχει 
απορριφθεί η προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, µε την 
προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή 
εµµέσως τους όρους αυτούς.  
Επίσης θεωρείται δεδοµένο ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της 
προµήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού 
κλπ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα 
διακήρυξη.  
13.8  ∆ιευκρινίσεις 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. Τυχόν διευκρινίσεις δίνονται γραπτά από τους προσφέροντες 
µόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές διαγωνισµού, είτε ενώπιόν τους είτε 
ύστερα από έγγραφο του ∆ΗΜΟΥ.  
Η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ είναι δυνατόν κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της 
ίσης µεταχείρισης και σε οποιοδήποτε από τα στάδια 1 και 2 του διαγωνισµού του 
άρθρου 15 του παρόντος παραρτήµατος, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους 
διαγωνιζόµενους να «διευκρινίσουν» όσα από τα πιστοποιητικά και έγγραφα των 
δικαιολογητικών συµµετοχής ή του φακέλου τεχνικής προσφοράς των άρθρων 12 και 
14 του παρόντος παραρτήµατος υπέβαλαν και οι προσφέροντες υποχρεούνται, στην 
περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις µέσα σε 
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας που θα τους ζητηθούν, 
αλλά και να αποκλείσει όσους από τους διαγωνιζόµενους δεν ανταποκρίνονται σε 
τέτοιο αίτηµα να παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και 
δικαιολογητικών συµµετοχής ή σχετικά µε την εκπλήρωση των τεχνικών προ-
διαγραφών των προσφορών τους. 
Οι διευκρινίσεις 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 χρηµατοπιστωτική του 
επάρκεια,  τις τεχνικές ή και επαγγελµατικές του ικανότητες, τα πρότυπα εξασφάλισης 
της ποιότητας και τα πρότυπα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην περίπτωση 
αυτή οι διευκρινίσεις 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. ∆ηλαδή οι 
διαγωνιζόµενοι µπορούν 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 τον καθορισµό 
µε µεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. ∆ιευκρινίσεις που δίδονται 
αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
13.9   Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 183 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν 
ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι 
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και κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίσουν την υποχρεωτική εφαρµογή της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
13.10   Συντοµογραφίες 
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.  

 
 

Άρθρο 14ο  
Περιεχόµενο επιµέρους φακέλων 

14.1  Επιµέρους φάκελος   «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Ο επιµέρους φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει: 
• την Εγγύηση Συµµετοχής για το ΤΜΗΜΑ ή τα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης για το/α 

οποίο/α υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόµενος,  

• τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής που ζητούνται στο 
άρθρο 12 του παρόντος παραρτήµατος, καθένα από τα οποία πρέπει να 
φέρει διακριτή αναφορά του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο οποίο αναφέρεται, µε τη σειρά 
που αυτά ζητούνται και µε τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούµενο 
άρθρο 13 και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει 
πρόβληµα απώλειάς τους. 

Στην αρχή του τόµου - ντοσιέ θα περιλαµβάνεται πίνακας ελέγχου περιεχοµένων 
(check list) µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής που περιέχονται στον φάκελο. 

14.2   Επιµέρους φάκελος   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο επί µέρους φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για κάθε ΤΜΗΜΑ της πράξης για 
το οποίο υποβάλλεται προσφορά, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των 
µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Έτσι µέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τεχνικές 
περιγραφές, φύλλα συµµόρφωσης, prospectus και τεχνικά φυλλάδια των 
εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις µε τα εργοστάσια 
κατασκευής, πρόγραµµα εκπαίδευσης, λίστα ανταλλακτικών, δηλώσεις για τον χρόνο 
παράδοσης, την διάρκεια και τους όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας κλπ. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκµηρίωση του προσφερόµενου 
εξοπλισµού και στην µεθοδολογία υλοποίησης της προµήθειας, την οποία προτίθεται 
να εφαρµόσει ο προσφέρων. Εµφάνιση οποιασδήποτε τιµής (πχ ανταλλακτικού, 
υπηρεσίας, αποζηµίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, 
οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.  
Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε µε 
τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούµενο άρθρο 13 του παρόντος παραρτήµατος.  
Ο επί µέρους φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς υποχρεωτικά, και 
µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία : 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
1)  Ευρετήριο 
Ο διαγωνιζόµενος θα περιλάβει στην αρχή του φακέλου τεχνικής προσφοράς, 
πίνακα ελέγχου περιεχοµένων (ευρετήριο) µε τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής  
προσφοράς 
2)  Έγγραφη δήλωση για τα εργοστάσια κατασκευής 
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει Έγγραφη δήλωση προς τον ∆ΗΜΟ στην 
οποία θα αναφέρει την επιχειρηµατική µονάδα (εργοστάσιο/α) στην οποία θα 
κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόµενα µηχανήµατα καθώς και τον 



- 40 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

τόπο εγκατάστασής της/των. 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. Εάν οι 
διαγωνιζόµενοι δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα µηχανήµατα µερικά ή ολικά 
σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση προς τον ∆ΗΜΟ του νοµίµου 
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα µηχανήµατα µε την 
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 
Η δήλωση αυτή µε ποινή αποκλεισµού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο 
(αποκλειόµενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική Γλώσσα ή σε περίπτωση 
ξενόγλωσσης δήλωσης θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 
θεωρηµένη από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών ή έλληνα 
δικηγόρο που έχει το σχετικό δικαίωµα 
3)   Τεχνική περιγραφή  
Ο διαγωνιζόµενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» του/των 
µηχανήµατος/των του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και των επί µέρους λειτουργιών του/ς ή/και των 
επί µέρους συστηµάτων του/ς στην Ελληνική. 

  4)   Φύλλα Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών  
  Ο διαγωνιζόµενος θα περιλάβει πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» ανά µηχάνηµα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τα Φύλλα αυτά είναι 
προτυπωµένα και περιέχονται στο Παράρτηµα ΣΤ΄ της απόφασης διακήρυξης 
(ΦΥΛΛΑ Φ1.1, Φ1.2, Φ1.3, Φ2.1, Φ3.1, Φ3.2). Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να 
συµπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του 
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ κάθε µηχανήµατος του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ όπου αντίστοιχα : α) θα απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά 
και συµπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ µε 
αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκµηρίωση ώστε να γίνει πλήρης 
αξιολόγηση από την Α.Α. και β) θα συµπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την σελίδα / σελίδες της φακέλου τεχνικής 
προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκµηρίωση. 
Περισσότερες οδηγίες συµπλήρωσης των Φύλλων Συµµόρφωσης Τεχνικών 
Προδιαγραφών δίδονται στο Παράρτηµα ΣΤ΄ της απόφασης διακήρυξης.  
5)   Prospectus, Τεχνικά Φυλλάδια 

     Μετά από το/τα Φύλλο/α Συµµόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα 
απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, οδηγίες και εγχειρίδια 
χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, 
κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, δικαιολογητικά και 
ότι άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει την συµµόρφωση των 
προσφεροµένων µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και µε τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η 
αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή.  
6)   Πιστοποιήσεις προσφερόµενου εξοπλισµού 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει : 
1. Αντίγραφα πιστοποιητικών συµµόρφωσης CE των ειδών του εξοπλισµού, 

επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον υπάρχουν, ή υπεύθυνη 
δήλωση ότι θα καταθέσει τα εν λόγω πιστοποιητικά CE µε την προσωρινή 
παραλαβή των ειδών. 

2. Αντίγραφα έγκρισης τύπου από την αρµόδια κρατική υπηρεσία, εφόσον 
υπάρχουν, ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει τις εν λόγω εγκρίσεις τύπου σε 
ισχύ, µε την προσωρινή παραλαβή των ειδών (όπου απαιτείται).    
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7)  Επίδειξη λειτουργίας - Πρόγραµµα εκπαίδευσης 
Ο διαγωνιζόµενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, µε 
δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε 
λειτουργία και να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο προσωπικό (µηχανικό, χειριστές, 
οδηγούς, συντηρητές κλπ, 2 άτοµα τουλάχιστον) που θα του υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ 
σε όλα τα θέµατα λειτουργιών, χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και περιοδικής 
συντήρησης (service) των µηχανηµάτων που προσφέρει. 
Προς τούτο θα υποβάλει µε την προσφορά του, στο σηµείο αυτό µέσα στον επί 
µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει, εφόσον 
αναδειχθεί ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση. 
Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση ο διαγωνιζόµενος θα επισυνάψει και το αναλυτικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης που προσφέρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / έντυπα, 
αριθµό ατόµων που θα εκπαιδεύσει, τόπο και διάρκεια / πρόγραµµα εκπαίδευσης, 
κλπ) των χειριστών και των συντηρητών, θεωρητικά και πρακτικά, µε επίδειξη επί 
των µηχανηµάτων, κατά την διάρκεια της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας. 
Η εκπαίδευση θα γίνει στον ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου ή/και στις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου (κεντρική αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή εργοστάσιο 
κατασκευής της προµήθειας κλπ), όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις 
υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η 
εκπαίδευση δεν µπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες, 
θα υλοποιηθεί µέσα στην περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί µε την οριστική παραλαβή.  
Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι : 
� Εξοικείωση µε τα µηχανήµατα και την ονοµατολογία. 
� Οδήγηση των µηχανηµάτων. 
� Χειρισµό των µηχανηµάτων.  
� Καθηµερινό έλεγχο. 
� Περιοδική συντήρηση. 
� Συνιστώµενα λιπαντικά. 
� Προετοιµασία για µακρόχρονη αποθήκευση. 

Είναι επιθυµητό και βαθµολογείται υπέρ του προσφέροντος, εάν προσφερθεί η 
επανάληψη του εν λόγω προγράµµατος και µέσα στην περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, όταν αυτό ζητηθεί από την Α.Α. 
Επιπλέον και µέσα στην διάρκεια της συµβατικής περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας, η τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων (εργασίες επισκευών ή/και 
περιοδικής συντήρησης ή/και ρυθµίσεων), όπου και να εκτελούνται αυτές, θα 
παρακολουθούνται από το προσωπικό που θα υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ (δύο άτοµα 
τουλάχιστον), µε δαπάνες του αναδόχου και σύµφωνα µε το ως άνω πρόγραµµα 
εκπαίδευσης που υποβάλει, για την απόκτηση εµπειρίας.  

     Τέλος, όσον διαρκεί η εγγύηση καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
εκπαιδεύσει στο χειρισµό οποιονδήποτε χειριστή, οµαδικά ή µεµονωµένα, στη φάση 
εκτέλεσης των τακτικών σέρβις. 
8) Πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης (planned maintenance) κατά την 
περίοδο καλής λειτουργίας 
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλλει πλήρες και αναλυτικό πρόγραµµα 
περιοδικής συντήρησης για κάθε ένα προσφερόµενο µηχάνηµα (µεταφρασµένο 
στα Ελληνικά) όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, όπου θα 
αναφέρονται µε σαφήνεια τα διαστήµατα µεταξύ των περιοδικών συντηρήσεων 
(τακτικών σέρβις) και ο αριθµός τους, και οι εργασίες συντήρησης που 
περιλαµβάνονται σε κάθε ένα σέρβις µε τις απαραίτητες εργατοώρες, τα αναγκαία 
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αντίστοιχα ανταλλακτικά και αναλώσιµα µε ονοµασία / κωδικούς και ποσότητες 
εκάστου. Οποιαδήποτε εµφάνιση τιµής στο σηµείο αυτό (ανταλλακτικού, εργασίας, 
αναλώσιµου κλπ) οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Τα παραπάνω θα δοθούν για το χρονικό διάστηµα τόσο όσο θα δεσµευθεί ο 
προσφέρων µε την Τεχνική Προσφορά του (και θα αξιολογηθεί) µετά την οριστική 
παραλαβή του εξοπλισµού, όπως το διάστηµα αυτό ορίζεται στο εδάφιο 9 που 
ακολουθεί.  
9)  Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας 
9.1 Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση στην Τεχνική 
προσφορά του, στην οποία θα προσδιορίζει το προτεινόµενο από αυτόν διάστηµα 
καλής λειτουργίας, το οποίο ονοµάζεται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας» και 
αρχίζει να µετρά από την Οριστική παραλαβή των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
9.2  Για το προτεινόµενο διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει 
στην τεχνική προσφορά του, ο διαγωνιζόµενος εγγυάται τα ακόλουθα (απαιτήσεις της 
Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καµιά αποζηµίωση ή αµοιβή ή 
επιβάρυνση εκ µέρους της Α.Α.)  : 
α.-  Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ σε όλο το ως άνω 
προτεινόµενο χρονικό διάστηµα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας ή περιορισµό 
χιλιοµέτρων. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη / εξαρτήµατα του 
προσφερόµενου εξοπλισµού.    
β.-  Ότι κατά το προτεινόµενο αυτό διάστηµα, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
αναλάβει, και µε δικές του δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία του  
εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων των απαραίτητων ρυθµίσεων και επισκευών κάθε 
µέρους ή ανταλλακτικού / εξαρτήµατος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει βλάβη 
καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν 
καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισµού. 
Η τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (εργασίες επισκευών, 
σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του) αλλά και η περιοδική συντήρηση, όπου και 
να εκτελούνται – επί τόπου ή στις εγκαταστάσεις του ∆ΗΜΟΥ ή του προµηθευτή ή 
της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή συµβεβληµένου 
συνεργείου -, θα γίνονται από εξειδικευµένο προσωπικό και πρέπει να 
παρακολουθούνται από τεχνικό προσωπικό που θα υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ (2 άτοµα 
τουλάχιστον) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εµπειρία στη επισκευή και συντήρησή 
τους. 
Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου – αν αυτό είναι δυνατόν – είτε στο 
κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή ή της κεντρικής 
αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτηµένα και 
συµβεβληµένα συνεργεία εφ’ όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, 
άλλως θα µεταφέρεται εκεί µε έξοδα ή/και ναύλα της προµηθεύτριας εταιρίας. Σ’ αυτή 
την περίπτωση η µετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναµίας κίνησης κλπ 
θα γίνεται εντός το πολύ 5 ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε 
περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του µηχανήµατος σε πλήρη 
λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από 
την επόµενη της έγγραφης ειδοποίησης.     

  γ.-  Ότι κατά την προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο 
∆ΗΜΟΣ δεν θα ευθύνεται για καµιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε 
µηχάνηµα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ η οποία θα προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση 
του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, και 
λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός µόνον της δαπάνης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία θα βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης 
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ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού 
ακρίβειας που απαιτεί κάθε συγκεκριµένο είδος και η θέση ή ο τρόπος εγκατάστασης 
και λειτουργίας του. 

  Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια του διαγωνιζοµένου να προσφέρει µε την 
τεχνική του προσφορά χρονικό διάστηµα καλής λειτουργίας, για το οποίο και θα 
αξιολογηθεί. Εκτός όµως από το διάστηµα αυτό, στην τεχνική προσφορά του ο κάθε 
διαγωνιζόµενος, µπορεί να προσφέρει και διάστηµα αποκατάστασης βλάβης 
µικρότερο του ζητουµένου των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών ή/και καλλίτερες 
υπηρεσίες στο διάστηµα αυτό εν σχέσει µε αυτές που απαιτεί η Α.Α. (πχ 
περισσότερα των δύο ατόµων που θα παρακολουθούν τις επισκευές / συντηρήσεις 
και µε έξοδα του προµηθευτή, ή επανάληψη της εκπαίδευσης µέσα στην περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας, ή δυνατότητα επιτόπου επισκευών, ή αντικατάσταση 
του µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά  
κλπ) και τα στοιχεία αυτά θα συνεκτιµηθούν, στην αξιολόγησή του και προς όφελός 
του. 
9.3  Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δίδει εργοστασιακή εγγύηση για τα υπό 
προµήθεια µηχανήµατα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και για χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την 
Τεχνική Προσφορά του, µε έναρξη από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής του 
εξοπλισµού.  
Κατά το προτεινόµενο αυτό διάστηµα, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
αναλάβει, σύµφωνα µε την εγγύηση (guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή 
εγγύηση), και µε δικές του δαπάνες, την άµεση αντικατάσταση κάθε µέρους ή 
ανταλλακτικού / εξαρτήµατος / οργάνου κλπ που θα παρουσιάσει µη επισκευάσιµη 
βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής. 
Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του 
εξοπλισµού.  
Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις µερών ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί 
τόπου – αν αυτό είναι δυνατόν – είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του 
προµηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή 
σε εξουσιοδοτηµένα και συµβεβληµένα συνεργεία εφ’ όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό 
να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα µεταφέρεται εκεί µε έξοδα ή/και ναύλα της 
προµηθεύτριας εταιρίας. Σ’ αυτή την περίπτωση η µετάβαση του συνεργείου 
διαπίστωσης της αδυναµίας κίνησης κλπ θα γίνεται εντός το πολύ 5 ηµερών, από την 
έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η 
παράδοση του µηχανήµατος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της έγγραφης 
ειδοποίησης. 
9.4 Σε κάθε περίπτωση εάν ο προµηθευτής, µέσα στην συµβατική περίοδο της 
εγγύησης καλής λειτουργίας και µέσα στα αντιστοίχως οριζόµενα ως άνω χρονικά 
όρια, δεν δεχθεί ή δεν πραγµατοποιήσει την αποκατάσταση της βλάβης κατά την 
περίοδο της τεχνικής υποστήριξης (εγγύηση καλής λειτουργίας) κατά τα εδάφια 9.1 
και 9.2 (η περίπτωση µη συµµόρφωσης σε αντικατάσταση του εξοπλισµού που έχει 
παρουσιάσει µη επισκευάσιµη βλάβη κατά το εδάφιο 9.3 διέπεται από προσφυγή στα 
αρµόδια δικαστήρια) ή δεν τηρήσει γενικά τις υποχρεώσεις των ανωτέρω εδαφίων 
9.1 και 9.2, τότε τις ενέργειες αυτές µπορεί να τις κάνει ο ∆ΗΜΟΣ σε βάρος και για 
λογαριασµό του προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από 
το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ΗΜΟΣ µπορεί να 
εισπράξει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ΗΜΟΣ έχει από 
τον Νόµο αναµφισβήτητο δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση ή πλήρη αντικατάσταση 
του ελαττωµατικού µηχανήµατος, σύµφωνα µε την εγγύηση που έχει δοθεί από την 
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κατασκευάστρια Εταιρεία (εάν αυτή είναι και ο προσφέρων προµηθευτής), είτε από 
τον προµηθευτή. 
9.5 Προσφορά στην οποία δηλώνονται προσφερόµενες υπηρεσίες λιγότερες των 
απαιτούµενων ή/και διάστηµα αποκατάστασης βλάβης µεγαλύτερο των δεκαπέντε 
(15) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
10) Περίοδος αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων (∆έσµευση για 
Ανταλλακτικά)  

     10.1  Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο διαγωνιζόµενος 
πρέπει να αναλάβει την δέσµευση να καλύψει τον ∆ΗΜΟ µε όλα τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του/των προσφερόµενου/νων 
µηχανήµατος/µάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ανάλογα µε την εκάστοτε παρουσιαζόµενη 
ανάγκη, για τα επόµενα δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την λήξη της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας (περίοδος αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων). 
Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση του διαγωνιζόµενου 
ότι δέχεται την ως άνω δέσµευση, η οποία κατατίθεται στο σηµείο αυτό µε τα 
λοιπά στοιχεία στον φάκελο τεχνικής προσφοράς. Στην δήλωση αυτή πρέπει να 
αναφέρεται ρητά η προτεινόµενη διάρκεια των 10 ετών κατ΄ ελάχιστον που αποτελεί 
την περίοδο δέσµευσης για κάλυψη του ∆ΗΜΟΥ µε ανταλλακτικά και ο χρόνος 
παράδοσης ανταλλακτικών ή / και εξαρτηµάτων από την εποµένη εργάσιµη της 
έγγραφης ζήτησης τους. 

    10.2  Στην δήλωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει έγγραφη 
δήλωση και του νοµίµου εκπροσώπου του/των κατασκευαστικού/κών οίκου/κων 
των προσφερόµενων µηχανηµάτων (µε επίσηµη µετάφραση – επικύρωση σε 
περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) ότι αναλαµβάνει την 
δέσµευση για την διάθεση ανταλλακτικών για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα 
που δηλώνει ο προµηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών 
στον ∆ΗΜΟ 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. 

    10.3  Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζοµένων να αναλάβουν 
δέσµευση για εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών µεγαλύτερη της ελάχιστης 
ζητούµενης των 10 ετών αλλά και διάστηµα παράδοσης των ανταλλακτικών 
µικρότερο του ζητουµένου των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών και τα στοιχεία 
αυτά θα αξιολογηθούν προς όφελος τους. 

     10.4 Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος κάλυψης µε ανταλλακτικά 
µικρότερη των δέκα (10) ετών ή χρόνος διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού ήθελε 
ζητηθεί από τον ∆ΗΜΟ µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από 
την εποµένη εργάσιµη της έγγραφης ζήτησης,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

    Τα στοιχεία των εδαφίων 7, 8, 9 και 10 ως άνω, αποτελούν την ποιότητα της 
εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή (after sales service) και πρέπει να δοθούν αναλυτικά ώστε να µπορούν 
να αξιολογηθούν.   

` 
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11)   Χρόνος παράδοσης 
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο 
παράδοσης του/των ζητούµενου/νων µηχανήµατος/µάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ετοίµου/µων και σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. 
Η δήλωση χρόνου παράδοσης µεγαλύτερου από τον ορισθέντα στο άρθρο 25.1 του 
παρόντος παραρτήµατος, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 
απορρίπτεται. 

 
14.3   Επιµέρους φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Το σύνολο των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε 
µε τον τρόπο που απαιτείται στο προηγούµενο άρθρο 13 του παρόντος 
παραρτήµατος. 
Α)  ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Α1) Ο επί µέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για κάθε ΤΜΗΜΑ της 
πράξης, θα περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα ζητούµενα 
µηχανήµατα, σε ευρώ.  
Στις τιµές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι 
περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση, 
εγκατάσταση τους και θέση τους σε λειτουργία στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω 
κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ακόµα, προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν 
ανοιχθεί, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τέλος απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
προσφορές που επιλέγουν τρόπο πληρωµής του προµηθευτή από τον ∆ΗΜΟ 
διαφορετικό από τους προτεινόµενους στο εδάφιο Γ κατωτέρω 
Α2)  Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ. Η αναγραφή των τιµών µπορεί να 
γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον 
χρησιµοποιούνται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Η συνολική προσφερόµενη τιµή 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο 
είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  
Η συνολική προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού 
αριθµητικά και ολογράφως Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά ως ποσό.  
Β)  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Β1) Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό επί µέρους φάκελο ανά 
ΤΜΗΜΑ, µε τη συµπλήρωση των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς Π1, 
Π2 και Π3 (ανάλογα µε το ΤΜΗΜΑ για το οποίο υποβάλλεται προσφορά), οι οποίοι 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ζ΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό. Η 
Οικονοµική Προσφορά θα περιέχει ακόµη τον τιµοκατάλογο ανταλλακτικών του/των 
προσφερόµενου/µένων µηχανήµατος/µάτων και θα συµφωνεί µε τα λοιπά στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος παραρτήµατος.  
Απαγορεύεται η αλλαγή στη µορφή και στην δοµή των Πινάκων Οικονοµικής 
Προσφοράς Π1, Π2 και Π3 και επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιµοποίηση τους όπως 
αυτοί δίδονται από την Α.Α. στο Παράρτηµα Ζ΄.  
Οικονοµική προσφορά που υποβάλλεται σε ανοικτό επί µέρους φάκελο δεν γίνεται 
δεκτή και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Β2) Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος για ΤΜΗΜΑ αντιστοιχεί στο ποσό 
που συµπληρώνει στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
µε ΦΠΑ (ολογράφως)» του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς 
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Από την Οικονοµική Προσφορά των Πινάκων Π1, Π2 και Π3 πρέπει να προκύπτει 
σαφώς : 
α)  Η Τιµή Μονάδας (τιµή τεµαχίου) χωρίς ΦΠΑ για κάθε ένα από τα µηχανήµατα 
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  
β)  Η συνολική προσφερόµενη τιµή για το ΤΜΗΜΑ. Η τιµή αυτή θα είναι σε € (ευρώ), 
θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού αριθµητικά και ολογράφως (που 
υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας µε την αριθµητική τιµή) και θα περιλαµβάνει, 
µε χωριστή αναφορά : 
-  Την συνολική προσφερόµενη τιµή για το ΤΜΗΜΑ ….., απαλλαγµένη από ΦΠΑ, (Κ).   
-  Τον ΦΠΑ που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 16 % και σε ποσό. 
-  Την συνολική προσφερόµενη τιµή για το ΤΜΗΜΑ.., που περιλαµβάνει και τον ΦΠΑ. 
Β3)  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή τεµαχίου για 
κάθε επί µέρους είδος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή δε δίδεται Μερική Τιµή για ολόκληρη την 
ζητουµένη ποσότητα (τεµάχια) είδους ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ή η συνολική προσφερόµενη τιµή 
για ΤΜΗΜΑ, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του Οργάνου 
Λήψης Αποφάσεων της Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Επιπλέον σε περίπτωση λαθών στις 
αριθµητικές πράξεις, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Β4) Προσφορά που δίνει συνολική προσφερόµενη τιµή ΤΜΗΜΑΤΟΣ όπως αυτή έχει 
συµπληρωθεί στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
(ολογράφως)» του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς του αντίστοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
µεγαλύτερη από την τιµή του ίδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ όπως αυτή δίδεται στο 
άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Γ)  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Πέραν των ως άνω Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς Π1, Π2 και Π3, ο 
διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει µέσα στον φάκελο οικονοµικής προσφοράς για 
το ΤΜΗΜΑ και δήλωσή του µε τον επιθυµητό τρόπο πληρωµής για την προµήθεια 
των ζητουµένων µηχανηµάτων. Ο διαγωνιζόµενος έχει να επιλέξει µεταξύ των 
ακολούθων τρόπων πληρωµής :  
α) µε λήψη προκαταβολής 30% επί της συνολικής προσφερόµενης τιµής των 
µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς τον ΦΠΑ και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού 
και του συνολικού ΦΠΑ µε την οριστική παραλαβή των ειδών   και  
β) µε εξόφληση το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
Σε περίπτωση µη υποβολής της ως άνω δήλωσης στον φάκελο οικονοµικής 
προσφοράς, η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει µε τον τρόπο β άνω, δηλ µε 
εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή.   
∆)  Όλα τα στοιχεία του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς για ΤΜΗΜΑ θα πρέπει 
να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή του νόµιµου εκπροσώπου 
του σε όλες τις σελίδες τους. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ε)  Dumping – Εξαγωγικές επιδοτήσεις. 
Η προσφορά για ΤΜΗΜΑ µπορεί να απορρίπτεται και σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής 
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. 
ΣΤ)  Κατά τα λοιπά οι τιµές προσφοράς πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 20 του παρόντος παραρτήµατος.  
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Άρθρο 15ο  
Τρόπος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού  

15.1 Έναρξη διαδικασίας 
Όταν η οριζόµενη στο άρθρο 9 του παρόντος παραρτήµατος ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών παρέλθει, κλείνει το πρωτόκολλο της Α.Α. Κάθε προσφορά κατά την 
παραλαβή της από την Α.Α. πρωτοκολλείται και στον σφραγισµένο κυρίως φάκελο 
σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. Τα 
στοιχεία αυτά αναγράφονται στο πρακτικό της Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ. Οι ούτως 
παραληφθέντες φάκελοι προσφοράς φυλάσσονται από την Υ.∆.∆. για να 
παραδοθούν στην Ε.∆.∆. την ηµέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισµού.  
Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Α.Α. µετά 
την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υ.∆.∆. για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και των εγγράφων που 
κατετέθησαν. 
15.2     Πρόσβαση σε έγγραφα  
Οι προσφέροντες δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών (οι προσφέροντες ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους) και 
έχουν δικαίωµα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων σε κάθε στάδιο του 
διαγωνισµού και εφόσον το επιθυµούν (άρθρο 5 Ν. 2690/1999). Η εξέταση γίνεται 
χωρίς την αποµάκρυνσή τους από τον χώρο της Α.Α. και 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 τον ανταγωνισµό 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων.  
Η Ε.∆.∆. µε πρόσκληση προς τους διαγωνιζόµενους καθορίζει τον τόπο και 
τον χρόνο πρόσβασης στα δικαιολογητικά κάθε σταδίου. 
15.3  Κριτήριο ανάθεσης 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ανοικτή διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης 
της σύµβασης εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς» 
σύµφωνα µε το άρθρο 51§1α του Π∆ 60/2007 και το άρθρο 20§1β του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 
Οι προσφερόµενες τιµές χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνονται υπ΄ όψιν στους υπολογισµούς 
για την σύγκριση των προσφορών. 
15.4 Στάδια διαδικασίας 
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
του ∆ΗΜΟΥ και πραγµατοποιείται στα ακόλουθα στάδια : 

1° ΣΤΑ∆ΙΟ   :   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ-
ΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 
Την καθορισµένη στο άρθρο 9 του παρόντος παραρτήµατος ηµέρα και ώρα 
διενέργειας διαγωνισµού, η Υ.∆.∆. προσάγει τους φακέλους και ξεκινά η συνεδρίαση 
δηµόσια και αρχίζει από την Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, 
η αποσφράγιση των ενιαίων κυρίως φακέλων των προσφορών. Η Ε.∆.∆. αριθµεί, 
µονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισµένους κυρίως φακέλους των 
προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν σε κάθε ενιαίο κυρίως φάκελο, τουλάχιστον 
τρεις επιµέρους φάκελοι, ήτοι ένας µόνον επιµέρους φάκελος µε την ένδειξη 
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«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τουλάχιστον ένας επιµέρους φάκελος µε την 
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τουλάχιστον ένας επιµέρους φάκελος µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθµεί εξωτερικά µε τον ίδιο 
αύξοντα αριθµό (του ενιαίου κυρίου φακέλου προσφοράς) και µονογράφει. Επίσης 
εξετάζει αν ενδεχοµένως υπάρχει και επιπλέον φάκελος που ακολουθεί τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του ενιαίου κυρίως φακέλου τον οποίο αριθµεί οµοίως 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.  
Οι τουλάχιστον δύο σφραγισµένοι επιµέρους φάκελοι κάθε προσφοράς που 
βρίσκονται µέσα στον ενιαίο κυρίως φάκελο και περιέχουν την τεχνική και την 
οικονοµική προσφορά αντίστοιχα, καθώς και οι τυχόν επιπλέον φάκελοι µε τα 
πρόσθετα τεχνικά στοιχεία, παραµένουν σφραγισµένοι και παραδίδονται στην Υ.∆.∆. 
προκειµένου να αποσφραγιστούν την ηµεροµηνία και την ώρα που θα οριστεί 
αρµοδίως.   
Στην συνέχεια η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ προβαίνει στην αποσφράγιση των επιµέρους 
φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, καταγράφει τους προσφέροντες ανά 
ΤΜΗΜΑ της πράξης, αριθµούνται και µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά απ' 
όλα τα µέλη της Ε.∆.∆. όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής 
στον διαγωνισµό ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική µηχανή της Α.Α., 
εφόσον διατίθεται, και καταγράφονται στο πρακτικό. Κατόπιν τούτου η Ε.∆.∆. σε 
κλειστές συνεδριάσεις ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
(συµπεριλαµβανοµένων και των κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής) που έχουν 
υποβληθεί και γνωµοδοτεί ανά ΤΜΗΜΑ για αυτούς που συνεχίζουν στην επόµενη 
φάση του διαγωνισµού και για αυτούς που αποκλείονται. 
Όλα τα ανωτέρω καταχωρούνται σε πρακτικό το οποίο κοινοποιείται µε αποδεικτικό 
παραλαβής στους συµµετέχοντας στο στάδιο αυτό για την τυχόν υποβολή 
ενστάσεων. Οι ούτως τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την Ε.∆.∆. η 
οποία γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επ΄ αυτών. 
Το πρακτικό του σταδίου αυτού (1ο Πρακτικό) το οποίο περιέχει την απόφαση της 
Ε.∆.∆., µε τις τυχόν ενστάσεις και την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση επ΄ αυτών, 
αποτελεί την εισήγηση της Ε.∆.∆., (γνωµοδοτική πράξη), υπογράφεται από τα µέλη 
της και διαβιβάζεται στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων το οποίο αποφαίνεται τελικά και 
εκδίδει την απόφαση έγκρισης του πρακτικού (διοικητική πράξη). 
Η απόφαση αυτή στην συνέχεια κοινοποιείται στους συµµετέχοντας σε αυτό το 
στάδιο µε αποδεικτικό παραλαβής, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών 
προσφυγών. 
2° ΣΤΑ∆ΙΟ    :   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ   (ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου 1ου Σταδίου, και µετά από σχετική 
πρόσκληση όσων προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, η Ε.∆.∆. 
του ∆ΗΜΟΥ αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους επιµέρους φακέλους 
Τεχνικής Προσφοράς ανά ΤΜΗΜΑ, καθώς και τους τυχόν επιπλέον φακέλους µε το 
Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς, 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 ή προβαίνει σε διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της 
Α.Α.  (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων και των διαχωριστικών), εφόσον διατίθεται. Οι 
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επιµέρους φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, προκειµένου 
να αποσφραγιστούν την ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την Ε.∆.∆.  
Το αρµόδιο συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο (η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ) συνέρχεται σε 
συνεχόµενες κλειστές συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη του : 

• τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο 
ελέγχου των δικαιολογητικών, 

• τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, 

• τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών µε το εύρος βαθµολόγησης αυτών και 
τους συντελεστές βαρύτητας των οµάδων κριτηρίων, όπως αυτά καθορίζονται 
στο Παράρτηµα ∆΄ της απόφασης διακήρυξης, 

προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στο εν λόγω Παράρτηµα. 
Η Ε.∆.∆. 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 τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς τους όρους 
της διακήρυξης και καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τις αποδεκτές προσφορές 
και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µια 
από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο παρόν στάδιο, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συµµετέχοντες µαζί µε τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής, µετά την έγκριση του πρακτικού του σταδίου αυτού από το 
Όργανο Λήψης Αποφάσεων και εφόσον δεν έχουν ασκηθεί προσφυγές.   
Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ 
δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως και επί ποινή 
αποκλεισµού κάθε ένα από τους διαγωνιζόµενους που συµµετέχουν σε αυτό το 
στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν 
ερωτήσεις των µελών της ή/και να ζητήσει την προσκόµιση και επίδειξη ίδιου/ων 
µηχανήµατος/ων όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο εδάφιο. (Για το ΤΜΗΜΑ 
3 «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών και 
ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» θα ζητηθεί υποχρεωτικά η 
προσκόµιση και επίδειξη ίδιων µηχανηµάτων). 
Μετά την µελέτη των επιµέρους φακέλων τεχνικών προσφορών και την κατά τα 
ανωτέρω ενδεχόµενη παρουσίαση της τεχνικής προσφοράς και επίδειξη - εξέταση 
ίδιων µηχανηµάτων µε τα ζητούµενα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ εγκατεστηµένων και σε 
λειτουργία, κάθε µέλος της Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ αξιολογεί και δίδει την βαθµολογία του 
για κάθε τεχνική προσφορά. Επί πλέον καταγράφει σε ειδικό φύλλο τις βαθµολογίες 
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών και το υπογράφει.    
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και για τα τρία ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης, 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ, το οποίο υπογράφεται από τα 
µέλη της και στο οποίο περιλαµβάνεται ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ και ανά µηχάνηµα και για 
κάθε αποδεκτή προσφορά, η αξιολόγηση και επιπλέον για κάθε κριτήριο η 
βαθµολογία του από την Ε.∆.∆., ο συντελεστής βαρύτητας και η βαθµολογία κάθε 
οµάδας κριτηρίων καθώς και η τελική βαθµολογία κάθε µηχανήµατος στο ΤΜΗΜΑ και 
η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Στο ίδιο πρακτικό 
καταχωρούνται ανά ΤΜΗΜΑ και τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορ-
ριπτέες, όπου αναλύονται για κάθε µια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης. 
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Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής 
Προσφοράς» σε οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται µε αποδεικτικό παραλαβής στους συµµετέχοντας στο 
στάδιο αυτό για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. Οι ούτως τυχόν υποβληθείσες 
ενστάσεις εξετάζονται από την Ε.∆.∆. η οποία γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επ΄ αυτών. 
Το πρακτικό του σταδίου αυτού (2ο Πρακτικό) που περιέχει την κατά τα άνω 
αξιολόγηση της Ε.∆.∆., µε τις τυχόν ενστάσεις και την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση 
επ΄ αυτών, αποτελεί την εισήγηση της Ε.∆.∆., υπογράφεται από τα µέλη της και 
διαβιβάζεται στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων το οποίο αποφαίνεται τελικά και εκδίδει 
την απόφαση έγκρισης του πρακτικού.  
Η απόφαση αυτή στην συνέχεια κοινοποιείται στους συµµετέχοντας σε αυτό το 
στάδιο µε αποδεικτικό παραλαβής, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών 
προσφυγών.  
3° ΣΤΑ∆ΙΟ      :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (ΣΤΑ∆ΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου 2ου Σταδίου, η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ 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 τέσσερεις (4) 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 Ε.∆.∆. µονογράφει κατά φύλλο ή προβαίνει 
σε διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της Α.Α., εφόσον διατίθεται, και 
εξετάζει τις οικονοµικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των 
οικονοµικών στοιχείων.  
Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Ε.∆.∆. ελέγχει την ορθότητα 
και πληρότητα των οικονοµικών προσφορών ανά ΤΜΗΜΑ, προκειµένου να 
διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 
Εάν οι τιµές ενός προσφέροντα για είδος ΤΜΗΜΑΤΟΣ είναι ασυνήθιστα 
χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, η Ε.∆.∆. 
µπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το 
άρθρο 52 του Π∆ 60/2007 (µε αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά π.χ. µε την 
οικονοµία της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή τις τεχνικές λύσεις που 
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 
για την προµήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων 
προµηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η 
προσφορά του για το ΤΜΗΜΑ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Κατά τα άλλα, οικονοµικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 14 και 19 του παρόντος παραρτήµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 
Ε.∆.∆. καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της ανά ΤΜΗΜΑ τις αποδεκτές προσφορές 
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και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία 
από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.   
Η Ε.∆.∆., µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των 
οικονοµικών προσφορών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, υπολογίζει τις ανηγµένες τιµές 
σύγκρισης των αποδεκτών προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 
∆΄ της απόφασης διακήρυξης και συµπληρώνει το πρακτικό της µε τους αντίστοιχους 
Συγκριτικούς Πίνακες Κατάταξης Προσφορών ανά ΤΜΗΜΑ (σύνολο το πολύ τρεις 
Συγκριτικοί Πίνακες). Η κατάταξη των προσφορών στους πίνακες αυτούς γίνεται κατά 
αύξουσα σειρά της ανηγµένης τιµής σύγκρισης Λ. Στο πρακτικό αυτό η Ε.∆.∆. 
καταγράφει και την πρότασή της για τον προσωρινό ανάδοχο ανά ΤΜΗΜΑ, ο οποίος 
είναι ο πρώτος στην κατάταξη του Πίνακα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  
Οι εν λόγω συγκριτικοί πίνακες µε τα έγγραφα του σταδίου αυτού ανά ΤΜΗΜΑ, 
καταχωρούνται σε πρακτικό το οποίο κοινοποιείται µε αποδεικτικό παραλαβής στους 
συµµετέχοντας στο στάδιο αυτό για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. Οι ούτως τυχόν 
υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την Ε.∆.∆. η οποία γνωµοδοτεί 
αιτιολογηµένα επ΄ αυτών. 
Το πρακτικό του σταδίου αυτού (3ο Πρακτικό) που περιέχει την κατά τα άνω 
αξιολόγηση της Ε.∆.∆., µε τις τυχόν ενστάσεις και την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση 
επ΄ αυτών ανά ΤΜΗΜΑ, αποτελεί την εισήγηση της Ε.∆.∆., υπογράφεται από τα µέλη 
της και διαβιβάζεται στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων. 
Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων του ∆ΗΜΟΥ αφού λάβει υπόψη τα σχετικά 
στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου ανά ΤΜΗΜΑ, 
τις τυχόν ενστάσεις και τη γνωµοδότηση της Ε.∆.∆., εκδίδει την απόφαση 
έγκρισης του πρακτικού.  
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται µε αποδεικτικό παραλαβής στους συµµετέχοντας στο 
στάδιο αυτό, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.  
 
 

Άρθρο 16° 
Απόρριψη προσφορών 

Η Α.Α. δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά για ΤΜΗΜΑ, µε απόφαση του 
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων µετά από σχετική εισήγηση της Ε.∆.∆.. Σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, 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 Α.Α. εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 
3. Αφορά σε µέρος µόνον της προµήθειας ΤΜΗΜΑΤΟΣ και δεν καλύπτει το σύνολο 
των ζητουµένων ειδών (µηχανηµάτων) αυτού είτε αντιµετωπίζει ενιαία περισσότερα 
του ενός ΤΜΗΜΑΤΑ ή το σύνολο της πράξης (δηλ και τα τρία ΤΜΗΜΑΤΑ µαζί). 
4.  ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 
5. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήµατος. 
6.  ∆εν περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής 
του άρθρου 12 του παρόντος παραρτήµατος και δεν συνοδεύεται από τη/τις 
νόµιµη/µες εγγυητική/κές επιστολή/λές συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
7.  ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την τιµή ανά τεµάχιο Είδους και την Συνολική 
Προσφερόµενη Τιµή για το ΤΜΗΜΑ ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των 
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προσφερόµενων τιµών σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της πλην των εντύπων της 
Οικονοµικής Προσφοράς. 
8. Εµφανίζει οποιαδήποτε τιµή (ανταλλακτικού, εργασίας, αναλώσιµου ή 
παρελκοµένου, έκδοσης πιστοποιητικού κλπ) σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο πλην των 
εντύπων της οικονοµικής προσφοράς.  
9.  ∆εν προσκοµίζει τα εγγράφως αιτούµενα διευκρινιστικά στοιχεία στην Ε.∆.∆. εντός 
του οριζόµενου χρόνου. 
10.  Είναι ασυνήθιστα χαµηλή και ο διαγωνιζόµενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση 
προς τούτο. 
11. Η συνολική προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ, (Κ) (ολογράφως) για κάποιο 
ΤΜΗΜΑ υπερβαίνει τον π/υ χωρίς ΦΠΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, όπως αυτός δίδεται στο 
άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος.  
12. Ορίζει χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µεγαλύτερο του 
προβλεπόµενου στο παρόν παράρτηµα (άρθρο 25). 
13. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος από τον ζητούµενο στο 
παρόν παράρτηµα (άρθρο 11).  
14.  Παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης ή δεν 
καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή 
που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού.  
15. Παρουσιάζει ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά τις δοκιµές επίδειξης, 
λειτουργίας και επίδοσης κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
16. Ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκοµίζει εγκαίρως και προσηκόντως τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17.3 του παρόντος παραρτήµατος ή έχει 
καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις  
17.  ∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
18. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισµού που απορρέει από την 
παρούσα διακήρυξη. 

 
 

Άρθρο 17ο 

∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – Αποτελέσµατα διαγωνισµού και 
κοινοποίηση τους – Κατακύρωση ΤΜΗΜΑΤΟΣ – Κρίση αποτελεσµάτων 

διαγωνισµού 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
17.1  Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης  
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης κατά το άρθρο 15 του παρόντος 
παραρτήµατος, η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ µε βάση τους Συγκριτικούς Πίνακες Κατάταξης 
του εγκεκριµένου πρακτικού του 3ου Σταδίου της παραγράφου 15.4 του εν λόγω 
άρθρου, καλεί τον πρώτο διαγωνιζόµενο στην κατάταξη κάθε ενός από τους πίνακες 
αυτούς (ο οποίος είναι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
δηλ. ο προσωρινός ανάδοχος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ) να υποβάλλει στην Α.Α. και στην 
διεύθυνση που ορίζεται στο άρθρο 1 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 αποστολής 
της ειδοποίησης σύµφωνα µε τον Νόµο 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α), άρθρο 14 : 
«∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό τρόπο», τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης), σε σχέση µε τα οποία υπεβλήθησαν οι υπεύθυνες 
δηλώσεις Νο 1 και Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήµατος. 
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Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
είναι δυνατό : 
α)   να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή  
β)  να αποσταλεί ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο 
(courier)  
στα γραφεία της Α.Α. µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την 
Α.Α. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα της προθεσµίας των είκοσι (20) 
ηµερών. 
Η Α.Α. δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του 
φακέλου που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο, από οποιαδήποτε αιτία. Ο 
φάκελος που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε 
έγκαιρα στην Α.Α., θα επιστρέφεται στον προσφέροντα χωρίς να έχει από-
σφραγισθεί 
17.2 Ενδείξεις φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Ο σφραγισµένος φάκελος της παραγράφου 17.1 άνω, πρέπει να φέρει εξωτερικά τις 
ακόλουθες ενδείξεις :   
� Την φράση : «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
� Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
� Τον αριθµό της διακήρυξης και τον τίτλο της πράξης 
� Τον αριθµό και τίτλο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  
� Την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
� Τα στοιχεία του αποστολέα (του προσωρινού αναδόχου)  
� Την φράση : «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

17.3  Στοιχεία φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλάβει ο προσωρινός ανάδοχος 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ στον εν λόγω φάκελο, έχουν ως ακολούθως : 
 
Α1.    ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
Ε∆ΑΦΙΟ (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 ή ηλεκτρονικής 
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∆ 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/∆ΕΥ 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), 
-  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 
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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), 
-  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 διακήρυξη 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως 
άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση.  
(γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως 
άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης 
των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.  
- Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τα κατά τόπο πρωτοδικεία της έδρας του 
φυσικού προσώπου.  
(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 ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους (πληρωµή φόρων και τελών) και πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη 
Υπεύθυνη ∆ήλωση Νο 2 του άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήµατος, από τα 
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
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 ειδοποίησης.   
(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένοι και το ειδικό επάγγελµά τους). 

Ε∆ΑΦΙΟ (2),  Οι αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα) : 
(α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ή 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (α) 
του Ε∆ΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες. 
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(β) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής 
Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση ή ότι δεν ευρίσκονται υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που 
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.  
(γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής της χώρας τους, 
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης ή ότι δεν τελούν υπό ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.  
(δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή της 
χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κατά την 
παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωµή φόρων και τελών) και 
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους 
είχαν δηλώσει στην αντίστοιχη Υπεύθυνη ∆ήλωση Νο 2 του άρθρου 12.3 του 
παρόντος παραρτήµατος, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της 
ως άνω ειδοποίησης.  
(ε)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας τους περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις 
ή καταλόγους της χώρας τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή 
των επαγγελµατικών οργανώσεων ή καταλόγων αντίστοιχα καθώς και το ειδικό 
επάγγελµά τους, και µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτά και το 
ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
ειδοποίησης.   

Ε∆ΑΦΙΟ (3),  Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 
(α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των Ε∆ΑΦΙΩΝ 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
αντίστοιχα. 
- Ειδικότερα, το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νοµικού προσώπου, αφορά τους 
∆ιαχειριστές στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισµένης 
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα 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 Ε∆ΑΦΙΟΥ 
(1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.  
(β) Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 17.1 
έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (µόνο για ηµεδαπές Α.Ε.), 
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  

   - Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό µεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται 
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τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011 
χορηγείται πιστοποιητικό περί µη λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

   (γ) Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. υποβάλλει  και ένα επικυρωµένο 
αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 
καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (ΜΑΕ) και η Γενική Συνέλευση 
που το έχει τροποποιήσει.    

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

Ε∆ΑΦΙΟ (5),  Οι ενώσεις / κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά : 
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε διαγωνιζόµενο που 
συµµετέχει στην Ένωση / Κοινοπραξία. 
 
Α2.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα δηλώνει ότι :  
α) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται σε εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης ή όταν δεν 
έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένα 
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Α.Α. 
17.4  Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από την ανάθεση.  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  
17.5 Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Ολοκλήρωση 
διαδικασίας  
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ΗΜΟΥ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών 
από της παραλαβής του σφραγισµένου φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση για το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και 
τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και 
στους λοιπούς προσφέροντες του αντιστοίχου/χων ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί και έχουν γίνει αποδεκτές. 
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4Ο ΣΤΑ∆ΙΟ  :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   (ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 
Η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ αποσφραγίζει τον εν λόγω σφραγισµένο φάκελο στην 
ηµεροµηνία και τόπο που έχει ορίσει µε την ως άνω ανακοίνωση - πρόσκληση, 
µονογράφει όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο, ελέγχει την πληρότητα και 
ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 
για το ΤΜΗΜΑ 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 προσφέροντας στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση αυτών (των δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν) προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία, µετά από έγγραφη 
πρόσκληση της Ε.∆.∆. στην οποία ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος πρόσβασης στα 
έγγραφα αυτά. 
Η Ε.∆.∆. έχει το δικαίωµα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την παροχή εγγράφων 
διευκρινήσεων σχετικά µε τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε κατ’ εφαρµογή 
του παρόντος άρθρου. 
Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση :  
- δεν προσκοµίζει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα 

δικαιολογητικά του εδαφίου 17.3 άνω  ή  
- έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις No 1 ή/και Νο 2  του 

άρθρου 12.3 του παρόντος παραρτήµατος, 
η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του ∆ΗΜΟΥ η εγγύηση 
συµµετοχής του. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό (επί µέρους 
πρακτικό) από την Ε.∆.∆., στο οποίο καταγράφονται τα δικαιολογητικά που κατάθεσε 
ο κληθείς διαγωνιζόµενος και οι λόγοι απόρριψής του.  
Στην συνέχεια η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόµενο του αντίστοιχου 
Συγκριτικού Πίνακα Κατάταξης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, µε βάση την αµέσως επόµενη 
µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης, δηλαδή στον προµηθευτή που προσφέρει την 
επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά για το ΤΜΗΜΑ. 
Στην περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα 
ως άνω δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία και η κλήση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως 
µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης κοκ. 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 µαταιώνεται. 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή (µε τις διαδοχικές κλήσεις µε την σειρά 
κατάταξης των εγγεγραµµένων στον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
µε την κατάληξη σε αποδεκτό ανάδοχο είτε µε εξάντληση του Συγκριτικού Πίνακα 
Κατάταξης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και µαταίωση του διαγωνισµού για το ΤΜΗΜΑ) και µε 
εξάντληση όλων των Συγκριτικών Πινάκων Κατάταξης του εγκεκριµένου Πρακτικού 
Νο 3, η Ε.∆.∆. συντάσσει το συνολικό πρακτικό (4ο Πρακτικό) στο οποίο 
καταγράφονται ανά ΤΜΗΜΑ οι διαγωνιζόµενοι που κλήθηκαν, τα δικαιολογητικά που 
κατέθεσαν και οι ακριβείς λόγοι απόρριψης εκάστου (επί µέρους πρακτικά), καθώς 
και τα δικαιολογητικά και η πρόταση της για τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση (δηλ τον προσωρινό ανάδοχο ανά ΤΜΗΜΑ) ή για µαταίωση 
του διαγωνισµού για ΤΜΗΜΑ, το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη της, αποτελεί 
την εισήγηση της και διαβιβάζεται προς το Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την 
έκδοση της απόφασης έγκρισής του.  
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
17.6 Αποτελέσµατα διαγωνισµού και κοινοποίηση τους - Κατακύρωση της 
προµήθειας  
Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) του προσωρινού αναδόχου για κάθε ΤΜΗΜΑ και την 
ως άνω εισήγηση / γνωµοδότηση της Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ (4ο Πρακτικό), αποφασίζει 
για την κατακύρωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και εκδίδει την απόφαση (διοικητική πράξη) για 
την έγκριση του Πρακτικού και την ανάθεση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Η απόφαση αυτή στην 
συνέχεια κοινοποιείται από την Α.Α. σε όλους συµµετέχοντας σε αυτό το στάδιο (δηλ. 
στους εγγεγραµµένους στον αντίστοιχο Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ) µε αποδεικτικό παραλαβής, µε την έννοια της ενηµέρωσης και όχι 
της σύναψης σύµβασης, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.  
Η προθεσµία του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 137Α) αναστέλλει την σύναψη 
της σύµβασης.  
Στην συνέχεια η Α.Α., αφού προχωρήσει σε τελική απόρριψη πιθανών προ-
δικαστικών προσφυγών, αποστέλλει την ανακοίνωση για την κατακύρωση της 
προµήθειας και την ανάθεση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στον επιλεγέντα προσωρινό ανάδοχο 
µε πρόσκληση για υπογραφή της Σύµβασης (βλέπε παράγραφο 18.1 επόµενου 
άρθρου). 
Η σχετική απόφαση για την κατακύρωση της προµήθειας είναι δυνατόν να ληφθεί και 
µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα εάν 
συµφωνεί και ο προσωρινός ανάδοχος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  
17.7  Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συλλογικό 
όργανο, δηλ η Ε.∆.∆. µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της προς το Όργανο Λήψης 
Αποφάσεων που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει : 
α.  Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή 
µέρος αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κείµενης Νοµοθεσίας, που προσφέρει ο 
προµηθευτής  
β.  Την κατανοµή των προς προµήθεια ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µεταξύ περισσότερων 
προµηθευτών µε ισόβαθµες προσφορές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό ή την 
διενέργεια κλήρωσης (άρθρο 21§1δ Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). 
γ.  Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ και 
επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης.   
δ. Την µαταίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού για 
ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ που προκύπτουν από λόγους δηµοσίου συµφέροντος και έως τη 
σύναψη της Σύµβασης και αζηµίως για αυτήν.  
ε. Την τελική µαταίωση του διαγωνισµού, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 17.5 του παρόντος παραρτήµατος.  
Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 
17.8   ∆ιευκρινίσεις  
(α) 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 
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δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον αρµόδιας 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 που γίνονται ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας του 
διαγωνιζόµενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο 
διαγωνιζόµενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη 
βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, 
την πληρότητα και το περιεχόµενο των επιµέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε 
τον Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη 
∆ήλωση 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. ∆ικ. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. 
Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδευόµενη από 
την ως άνω βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, πρέπει να περιλαµβάνονται 
στον σφραγισµένο φάκελο της παραγράφου 17.1 του παρόντος άρθρου. 
(β)  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
του νοµικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει µε τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα µε την µορφή 
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης της παρ 
17.1 άνω (π.χ. την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του καταστατικού, αντίγραφο 
ΦΕΚ µε το ισχύον ∆.Σ και την εκπροσώπηση της εταιρείας κλπ).   
 
 
 
 

Άρθρο 18ο 
Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης - Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης – 

Τροποποίηση Σύµβασης – Ολοκλήρωση Σύµβασης 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
18.1   Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού ανά ΤΜΗΜΑ γίνεται από το Όργανο Λήψης 
Αποφάσεων. Η εν λόγω απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο διαδίκτυο, τόσο στην 
ιστοσελίδα του ∆ΗΜΟΥ : www.paros.gr όσο και στον δικτυακό τόπο του 
Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ : http://et.diavgeia.gov.gr. 
Στον διαγωνιζόµενο που επελέγη ως Ανάδοχος για το ΤΜΗΜΑ, αποστέλλεται από 
την Α.Α. εγγράφως και µε αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική ανακοίνωση της 
κατακύρωσης – πρόσκληση προς υπογραφή της Σύµβασης. Η ανακοίνωση αυτή 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :  
�   Το ΤΜΗΜΑ και το/τα προς προµήθεια είδος/η (µηχανήµατα) 
�   Την ποσότητα 
�   Την τιµή 
�   Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
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�   Την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν   
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.   

�   Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει 
τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. 

�  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 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ είναι δυνατόν να γίνει 
και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο προσωρινός 
ανάδοχος.  
Ο διαγωνιζόµενος που επελέγη ως προσωρινός ανάδοχος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ είναι 
υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών 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 προσωρινός 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. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να 
συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Η΄ της απόφασης 
διακήρυξης.  
Ο διαγωνιζόµενος που επελέγη ως προσωρινός ανάδοχος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µπορεί 
να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως 
αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (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. 
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση για 
ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη 
Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την 
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωµοδότηση της Ε.∆.∆. και καταπίπτει 
υπέρ της Α.Α. η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  
Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί εγγράφως τον επόµενο του Συγκριτικού Πίνακα 
Κατάταξης για το ΤΜΗΜΑ, του εγκεκριµένου 3ου Πρακτικού (του άρθρου 15.4) 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 Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύµβαση.   
Αν κανένας από τους προµηθευτές για ΤΜΗΜΑ, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν 
παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή 
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προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, ο 
διαγωνισµός για το αντίστοιχο ΤΜΗΜΑ µαταιώνεται.  
18.2   Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης 
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από τον ∆ΗΜΟ 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 για το ΤΜΗΜΑ υπογράφεται από τον 
∆ήµαρχο και πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ∆ΗΜΟΥ. 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 διακήρυξη 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. 
Η Σύµβαση, που περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ της πράξης, 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 της Σύµβασης  
β)     Τα συµβαλλόµενα µέρη 
γ)     Τα προς προµήθεια είδη (µηχανήµατα) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ και την ποσότητα 
δ)     Την τιµή 
ε)     Το τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής 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)    Τις διατάξεις εκτέλεσης της Σύµβασης. 
Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για όσα σηµεία δεν ρυθµίζονται µε την 
Σύµβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προµηθειών του δηµοσίου. Τυχόν 
υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους προµηθευτές  µαζί µε τις προσφορές τους δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
18.3   Τροποποίηση Σύµβασης 
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο 
συµβαλλόµενων µερών µε απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο. Τυχόν τροποποιήσεις δεν µπορούν να αφορούν το φυσικό ή το 
οικονοµικό αντικείµενο της ∆ιακήρυξης, το οποίο θα υλοποιηθεί όπως 
προδιαγράφεται. 
18.4   Ολοκλήρωση Σύµβασης  
Η Σύµβαση για ΤΜΗΜΑ 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. 
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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 19ο  
Τιµές προσφορών - Νόµισµα 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
19.1  Οι τιµές πρέπει να δίδονται σε ευρώ για παράδοση και τοποθέτηση του 
εξοπλισµού ελεύθερου και πλήρως λειτουργικού. Στις τιµές αυτές είτε αναφέρεται 
στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις για 
λογαριασµό τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (πλην του ΦΠΑ), για παράδοση 
του εξοπλισµού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη. Έτσι εννοείται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές αυτές, εκτός από την 
δαπάνη προµήθειας, και οι δαπάνες µεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισµού, 
προµήθειας µικροϋλικών, παρελκόµενων ή ανταλλακτικών και οργάνων που 
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και πρώτων αναλωσίµων κλπ, έκδοσης τυχόν 
απαιτούµενων πιστοποιητικών, εγκρίσεων ή αδειών, πινακίδων κυκλοφορίας, 
ρυθµίσεων, δοκιµαστικής λειτουργίας και εκπαίδευσης. Τυχόν έξοδα ασφάλισης και 
εκτελωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω 
κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
19.2  Οι τιµές προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα στοιχεία του 
φακέλου οικονοµικής προσφοράς (πίνακα οικονοµικής προσφοράς ή τρόπο 
πληρωµής) ή να τα τροποποιήσουν. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της 
τιµής ή παρακράτησης κυριότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
19.3  Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές 
Εάν οι τιµές ενός προσφέροντα είναι ασυνήθιστα χαµηλές, ισχύουν τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο 15.4 (3ο Στάδιο) του παρόντος παραρτήµατος.  
19.4  Dumping – Εξαγωγικές επιδοτήσεις 
Η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής 
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή λόγω χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα (άρθρο 52§3 Π.∆. 60/2007). Οι προσφέροντες 
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης 
του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
 

 
Άρθρο 20ο 
Εγγυήσεις   

20.1  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
1. Οι προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, 

να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
2. Η επιστολή αυτή πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, να 

απευθύνεται προς τον ∆ΗΜΟ και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 5% 
του π/υ, συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, όπως ο π/υ 
αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος, ξεχωριστά για 
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κάθε ΤΜΗΜΑ της πράξης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Κατά 
συνέπεια το ύψος της εγγύησης συµµετοχής για τα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης 
είναι : 

 

ΤΜΗΜΑ 1 Έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ                     (6.960,00 €) 

ΤΜΗΜΑ 2 ∆ώδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ               (12.180,00 €) 

ΤΜΗΜΑ 3 Είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ     (26.448,00 €) 

 
3. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα 

ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι 
ποσοστό 5%. 

4. 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 υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές 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 στον ανάδοχο. Τέλος επιστρέφονται µετά από 
αίτηση τους και µετά από απόφαση της Α.Α., οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής 
των διαγωνιζόµενων των οποίων έχει απορριφθεί η προσφορά, εφόσον δεν έχουν 
ασκηθεί ενδικοφανή / ένδικα µέσα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης αυτών ή έχουν παραιτηθεί από αυτά. 

5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, αρνηθεί 
να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ ή κατά την 
υπογραφή της Σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε 
άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ., οπότε η 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. µετά την 
έκδοση σχετικής απόφασης του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Ε.∆.∆.  

6.  Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα 
µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η παρούσα 
διακήρυξη. 

7. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Η΄ της απόφασης διακήρυξης. 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
20.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ξεχωριστά 
για κάθε ΤΜΗΜΑ της πράξης που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 
εκάστου κατακυρωθέντος σε αυτόν ΤΜΗΜΑΤΟΣ της πράξης, χωρίς τον ΦΠΑ. Η 
εγγυητική αυτή επιστολή σχετίζεται µε την καλή εκτέλεση των όρων της 
Σύµβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής, 
δοκιµαστική λειτουργία, εκπλήρωση λοιπών συµβατικών υποχρεώσεων 
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κλπ). Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος 
εγγυάται ότι :   
«Με την υπογραφή της Σύµβασης, τα είδη του εξοπλισµού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ που 
θα προµηθεύσει και θα τοποθετήσει, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους 
όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και 
απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολό 
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 
στην διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά την 
παράδοση του καινούργιος και αµεταχείριστος». 
Τέλος εγγυάται ακόµα ότι : 
«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών 
(µηχανηµάτων) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, βρεθούν ότι αυτά δεν πληρούν τους όρους 
της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, σχεδια-
γραµµάτων και υπολογισµών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση 
της Ε.Π. µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και αυτών που 
έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκοµένων των ειδών, να γίνουν 
απόλυτα κατάλληλα και έτοιµα για την χρήση που προορίζονται, θα 
απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία 
αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα  τα ακατάλληλα µέρη ή υλικά 
αυτών µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την Ε.Π. που αν περάσει 
άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει 
κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ΗΜΟΥ. Ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωµένος και για την καταβολή των δαπανών για την 
αποσύνδεση του ακατάλληλου µέρους ή υλικού και για την τοποθέτηση του 
νέου και για κάθε δαπάνη σχετική µε την αντικατάσταση του ως άνω µέρους. 
Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος 
να αποκαταστήσει τον ∆ΗΜΟ για κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτόν από 
τις πιο πάνω βλάβες».  

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την 
υπογραφή της Σύµβασης. 

3.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου, και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους. 

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος 
µεγαλύτερο από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που ο 
∆ΗΜΟΣ υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά συν δύο (2) µήνες επιπλέον, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 25§2 και 26§3 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.  Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο 
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν υπάρχει 
θέµα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της 
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα 
ηµεροµηνία παραλαβής των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
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6.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Η΄ της 
απόφασης διακήρυξης. 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
20.3  Εγγύηση καλής λειτουργίας  
1. Το χρονικό διάστηµα το οποίο πρόκειται να προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος 

στην τεχνική προσφορά του, όπως ορίζεται στο εδάφιο 9 της παρ. 14.2 του 
παρόντος παραρτήµατος, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ». Για την καλή λειτουργία του όλου προσφερόµενου εξοπλισµού του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει 
µε την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Λειτουργίας του εξοπλισµού το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  

     Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σαφέστατη και ακριβής και δεν θα αφήνει 
αδιευκρίνιστα σηµεία, γενικότητες, ασάφειες ή θα δίδεται υπό όρους, θα καλύπτει 
δε όλες τις υποχρεώσεις που περιγράφει ο διαγωνιζόµενος µε την υπεύθυνη 
δήλωση του εδαφίου 9 της παρ. 14.2, χωρίς καµιά επιβάρυνση της Α.Α.  

2. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) 
µήνες.  

3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται πριν από την έναρξη του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του/των µηχανήµατος/µηχανηµάτων του 
αντίστοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ήτοι αµέσως µετά την οριστική παραλαβή του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος Η΄ της απόφασης διακήρυξης.  

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
20.4  Εγγύηση προκαταβολής  
1. Με την υπογραφή της Σύµβασης και εφ’ όσον προβλέπεται από αυτήν και 
συµφωνηθεί σε αυτήν η καταβολή προκαταβολής, τότε ο ανάδοχος λαµβάνει 
προκαταβολή το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 30% της συνολικής συµβατικής 
αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς τον ΦΠΑ, µε την υποχρεωτική κατάθεση ισόποσης 
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Η προκαταβολή αυτή είναι έντοκη από της 
καταβολής της, περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του 
ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης 
υλικού και επιβαρύνεται  µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε την απόφαση του 
αρµόδιου υπουργού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247Α).   
2.  Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ από τον Φορέα, ύστερα από 
προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, το δε ποσό της 
προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, συµψηφίζεται κατά την 
εξόφληση της συµβατικής αξίας.  
3.  Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολής Προκαταβολής πρέπει να συνταχθεί 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος Η΄ της απόφασης 
διακήρυξης. 
20.5  Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό 
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και λειτουργούν νόµιµα στα κράτη του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήµατος. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική. 
20.6  Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών 
Στις εγγυητικές επιστολές, 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 τον ∆ΗΜΟ 
δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι : ο Αριθµός της ∆ιακήρυξης, η αναφορά :  

¨Αντικείµενο Ανοικτού ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την πράξη : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»¨, η αναφορά στο 
ΤΜΗΜΑ και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

ε)    Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής 
στ)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.. 
ζ)   Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του 

οποίου δίνεται η εγγύηση. 
η) Η σχετική σύµβαση και τα προς προµήθεια προϊόντα και υπηρεσίες (για τις 

υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συµµετοχής)  
θ)  Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αν δεν αναγράφεται, η εγγυητική 

επιστολή 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 ∆ΗΜΟΥ 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 ∆ΗΜΟΥ. Το σχετικό αίτηµα 
πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.  

  ι5)  στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, 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 Α.Α. ότι εξέλειπε ο λόγος για τον 
οποίο κατετέθη». 
20.7 Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής που προσκοµίζουν οι διαγωνιζόµενοι ή της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκοµίζει ο ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις 
εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί 
πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή 
εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόµενοι θα 
αποκλείονται από τον διαγωνισµό ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
20.8  Εγγυήσεις Ενώσεων / Κοινοπραξιών  
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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, όταν 
κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συµµετοχής από κάθε µέλος της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας, το άθροισµα των εγγυητικών αυτών επιστολών 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 εγγυητικές αυτές επιστολές 
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.  
20.9  Τα υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ της 
παρούσας διακήρυξης.  

 
 

Άρθρο 21ο  
Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές 

∆εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. Αντιπροσφορές δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 

 
 

Άρθρο 22ο  
Προέλευση των προσφεροµένων ειδών 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
22.1   Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους (στον επί 
µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς), το/α εργοστάσιο/α στο/α οποίο/α θα 
κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν το/α προσφερόµενο/α είδος/η του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και τον τόπο εγκατάστασής του/ς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
εδαφίου 2 του άρθρου 14.2 του παρόντος παραρτήµατος. Προσφορά στην οποία 
δεν θα υπάρχει η παραπάνω έγγραφη δήλωση / δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
22.2   Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του/των εργοστασίου/ων 
που δηλώθηκε/αν µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, η προσφορά για το αντίστοιχο ΤΜΗΜΑ απορρίπτεται. Η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο/α εργοστάσιο/α που 
δηλώνεται/νται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των ειδών έχει/έχουν επιβληθεί 
ποινή/ές αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ισχύει/ουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 
22.3  Μετά την υπογραφή της Σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του/των 
εργοστασίου/ων που δηλώθηκε/αν µε την προσφορά και µε βάση την οποία 
έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη του 
αρµοδίου συλλογικού οργάνου µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του/ων 
εργοστασίου/ων για µηχάνηµα/µηχανήµατα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ΗΜΟΥ. 
22.4 Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο/α άλλο/α από εκείνο/α που 
δηλώθηκε/αν στην προσφορά χωρίς προηγούµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση 
της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από τη 
σύµβαση για το ΤΜΗΜΑ µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
22.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 
 



- 68 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

 
Άρθρο 23ο  

Προσκόµιση / Επίδειξη ∆είγµατος 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
23.1  Ο προσφέρων υποχρεούται στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των 
προσφορών, και εφόσον αυτό του ζητηθεί από την Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ (Για το 
ΤΜΗΜΑ 3 «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και 
κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» θα ζητηθεί 
υποχρεωτικά) - είτε να προσκοµίσει ενώπιον της Ε.∆.∆. ίδιο/α µηχάνηµα/τα του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, το/α οποίο/α και θα παραµείνει/ουν τουλάχιστον τέσσερεις (4) 
εργάσιµες ηµέρες στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου 
προκειµένου να πραγµατοποιήσει/σουν αντίστοιχες λειτουργίες/εργασίες όµοιες 
µε αυτές για τις οποίες προορίζονται, ώστε να πιστοποιηθεί η αξιοπιστία και η 
απόδοσή τους σύµφωνα και µε κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, σε ευθεία σύγκριση µε τα λοιπά προσφερόµενα είτε να τα επιδείξει 
στην Ε.∆.∆. (σε µέλη που θα ορίσει η Α.Α.) εκτός του ∆ΗΜΟΥ, στις 
εγκαταστάσεις άλλου Φορέα (στην Ηπειρωτική Ελλάδα), που θα επιλεγεί από 
την Α.Α. ώστε να παρακολουθήσουν τις ανωτέρω λειτουργίες / εργασίες, σε 
ευθεία σύγκριση µε τα λοιπά προσφερόµενα, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή µη 
της προµήθειας σ' αυτόν. Επισηµαίνεται, ότι τα έξοδα µετακινήσεων, πλήρους 
διατροφής και διαµονής των µελών της Ε.∆.∆. καλύπτονται από πόρους της Α.Α. Μη 
επίδειξη ίδιου/ων µηχανήµατος/άτων σε λειτουργία, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από 
τον ∆ΗΜΟ (Για το ΤΜΗΜΑ 3 «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» θα 
ζητηθεί υποχρεωτικά), επιφέρει ποινή αποκλεισµού. Η ως άνω επίδειξη θα πρέπει 
να πραγµατοποιηθεί εντός το πολύ δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την εποµένη 
της ηµέρας που θα ζητηθεί εγγράφως. 
.  
 

 
Άρθρο 24ο  

Ενστάσεις- Προσφυγές 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
24.1  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης. 
Ο παρών διαγωνισµός εµπίπτει στις διατάξεις του Ν.3886/2010 και εφαρµόζονται 
αποκλειστικά οι διατάξεις αυτού, κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η υποβολή 
ενστάσεων κατά εκτελεστών πράξεων της ∆ιοίκησης σε όλη την διάρκεια του 
διαγωνισµού µέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. 

           Ενστάσεις δύναται να υποβληθούν µόνο κατά των πρακτικών (γνωµοδοτικές 
πράξεις) για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω. 
Οι διαγωνιζόµενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά της νοµιµότητας 
διενέργειας του διαγωνισµού, ή της συµµετοχής προσφέροντος στο  διαγωνισµό. Οι 
ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως προς την Α.Α. µέσω του πρωτοκόλλου της ως 
εξής : 
Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προσφέροντος 
στο διαγωνισµό, µόνο από προσφέροντα που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή από 
προσφέροντα που αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση αυτή 
υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία µέχρι και 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του σταδίου 
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αυτού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο όργανο (την Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ). Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση 
µε την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων που 
αποφαίνεται τελικά.  
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόµενους, προ της υπογραφής της σύµβασης, δεν γίνονται δεκτές.  
24.2  Προδικαστικές προσφυγές. 
1.  Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται κατά της διακήρυξης (ως κανονιστικής 
πράξης της ∆ιοίκησης) αλλά και κατά αποφάσεων του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων 
(διοικητικές εκτελεστές πράξεις) µε τις οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου 
του διαγωνισµού κατά τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος παραρτήµατος.  
Οι προσφυγές αυτές υποβάλλονται ενώπιον της Α.Α. και αποτελούν όρο του 
παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµόδιου δικαστικού 
σχηµατισµού, χωρίς την άσκηση των οποίων η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων 
κρίνεται απαράδεκτη. Οι προδικαστικές προσφυγές εξετάζονται από την Ε.∆.∆. της 
Α.Α. η οποία γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επ΄ αυτών και στην συνέχεια υποβάλλονται 
στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων που αποφαίνεται τελικά. 
2.  Η Α.Α. υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την άσκηση προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 
Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήµερη προθεσµία, τεκµαίρεται η 
απόρριψη της προσφυγής. Η Α.Α. πάντως, δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την 
προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την 
προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίµου της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, 
στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης 
κατά το µέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του. H Α.Α. 
δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη 
της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το 
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την, αρχική ή µετ` αναβολή, δικάσιµο της αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων. Η καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν 
υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 
3.  Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη 
της προσφυγής, µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους 
λόγους µε αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. Για το 
παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, µέχρι την πρώτη 
συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% 
της προϋπολογισθείσης αξίας, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Εφόσον ασκηθεί αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, 
όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσµίας, η Α.Α. οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει 
στο δικαστήριο µε κάθε πρόσφορο µέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε 
περίπτωση µη αποστολής φακέλου από την Α.Α., το δικαστήριο µπορεί να συνάγει 
τεκµήριο οµολογίας της Α.Α. για την πραγµατική βάση των ισχυρισµών του 
αιτούντος. Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί 
ορισµένα στοιχεία από την Α.Α., όµως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν 
επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιµου των προβαλλόµενων αιτιάσεων. Κατά 
τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που 
εκδίδεται κατά τα ανωτέρω. 
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4.  Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από 
τις προτάσεις των διαδίκων. ∆ιατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της 
διακήρυξης, των τευχών δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού 
µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης 
της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση 
των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων 
στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύµβασης. Η απόφαση επί της 
αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 
την εκδίκαση της αίτησης. 
5.  Οι προθεσµίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και της αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύµβασης, 
εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
24.3  Οι ενστάσεις ή προσφυγές των ενδιαφεροµένων κατά των πρακτικών ή κατά 
των αποφάσεων της Α.Α. σχετικά µε τον διαγωνισµό αντιµετωπίζονται διακριτά για 
κάθε ΤΜΗΜΑ. Οι ενστάσεις, ή / και προσφυγές, ή / και η άσκηση ένδικων µέσων κατά 
πρακτικών της Ε.∆.∆. ή των αποφάσεων της Α.Α., ή η αναστολή της διαδικασίας του 
διαγωνισµού ή / και ακύρωση αυτής για την ανάθεση ενός ή περισσότερων 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ, δεν µπορεί να αναστέλλει ή να ακυρώνει την συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας για τα υπόλοιπα  ΤΜΗΜΑΤΑ. 
24.4  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν.3886/2010 (όπως τροπο-
ποιήθηκε µε τον Ν.4055/2010 και την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, ΦΕΚ 
237Α/5-12-2012, όπως η τελευταία κυρώθηκε µε τον Ν.4111/13, ΦΕΚ 18Α΄), 
σύµφωνα µε τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και σε κάθε 
απόφαση της Α.Α. µέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. 
24.5   Ενστάσεις µετά την υπογραφή της σύµβασης  
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, για κάθε πράξη του ∆ΗΜΟΥ ή της αρµόδιας για 
την προµήθεια υπηρεσίας για την οποία ο ανάδοχος της προµήθειας ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
κρίνει ότι είναι βλαπτική των συµφερόντων του, έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ       
       

 
Άρθρο 25ο  

Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
25.1  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
Ο χρόνος παράδοσης των µηχανηµάτων του εξοπλισµού, για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ, 
ορίζεται σε τέσσερεις (4) µήνες. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ηµεροµηνία 
που καθορίζεται στο άρθρο 18 εδαφ 2 του παρόντος παραρτήµατος και λήγει µε την 
προσκόµιση και την προσωρινή παραλαβή των µηχανηµάτων. Τα µηχανήµατα θα 
προσκοµισθούν και θα παραδοθούν ελεύθερα επί εδάφους, στις εγκαταστάσεις του 
ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου, στην Νήσο Πάρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, 
στην Ελλάδα. 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε 
αρµόδια αρχή ώστε τα υπό προµήθεια µηχανήµατα να παραδοθούν ελεύθερα από 
οποιουσδήποτε φόρους και δασµούς στον ως άνω χώρο.  
25.2  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ΗΜΟΥ, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, να 
παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που 
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υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ δεν παραλαµβάνονται 
από τη Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ 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. 
25.3  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ΗΜΟΥ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 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.   
25.4   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 
 

 
Άρθρο 26ο  

∆ιαδικασία Παραλαβής των Ειδών 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
26.1  Προσωρινή παραλαβή 
Α1) Η προσωρινή παραλαβή του/των µηχανήµατος/των του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα γίνει 
από την προβλεπόµενη Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται από τον ∆ΗΜΟ 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα µηχανήµατα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
συνοδευόµενα από ότι απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τα 
συµβατικά στοιχεία και µε την προσφορά. 
Η προσωρινή παραλαβή των µηχανηµάτων θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. 
στον ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου και πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί εντός 
των πέντε (5) επόµενων ηµερολογιακών ηµερών από την προσκόµισή τους 
(άρθρο 25 του παρόντος παραρτήµατος). Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται 
σε ποσοτικό και µακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόµενων ειδών του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, σε αντιπαραβολή και συµφωνία µε τα προσκοµιζόµενα δελτία 
αποστολής ή δελτία αποστολής – τιµολόγια, συντάσσεται δε Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής από την Ε.Π. Εφ' όσον ο προµηθευτής δεν τηρήσει την 
υποχρέωση του επόµενου εδαφίου Α2 του παρόντος άρθρου, η προσωρινή 
παραλαβή θα γίνει όταν η Ε.Π. είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής. 
Με την προσωρινή παραλαβή το/τα µηχάνηµα/τα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα 
συνοδεύεται/ονται (για όποιο απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις) και από 
έγκριση τύπου σε ισχύ, της αρµόδιας κρατικής υπηρεσίας. 
Α2) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια, τον ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου όπου θα γίνει η προσκόµιση των 
µηχανηµάτων και την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 
προσκοµίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
Α3) Μετά την προσκόµιση των ειδών στον ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόµισης θεωρηµένο 
από τον υπεύθυνο του ΧΥΤΑ στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, 
το ΤΜΗΜΑ, τα είδη και η ποσότητα, και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της 
οποίας προσκοµίστηκε. 
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Α4)  Ο προµηθευτής φέρει την ευθύνη για καταστροφή ή φθορά των µηχανηµάτων 
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ που προσφέρει, µέχρι την προσκόµιση τους στην θέση 
εγκατάστασης και την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόµισης 
θεωρηµένου από τον υπεύθυνο του ∆ΗΜΟΥ κατά τα άνω. 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
26.2 Παρελκόµενα  
Το κάθε µηχάνηµα κατά την προσωρινή παραλαβή του θα συνοδεύεται και από : 
1. α)  Το βιβλίο επισκευής και συντήρησης του εργοστασίου (Workshop Manual and 

Maintenance Booklet), σε δύο σειρές, στην Ελληνική ή στην Αγγλική,  
     β) To εικονογραφηµένο βιβλίο (κατάλογο) ανταλλακτικών (Parts Books) µε 
κωδικούς ονοµαστικά του εργοστασίου και φωτογραφίες, οµοίως σε δύο σειρές 
στην Ελληνική ή Αγγλική,   

     γ)  Τα εγχειρίδια λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική γλώσσα, σε δύο  
σειρές 

     δ) Τέλος, τεχνικά σχέδια επισκευών και µηχανολογικών – ηλεκτρολογικών – 
υδραυλικών - πνευµατικών κυκλωµάτων, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

2.  Πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και πίνακα των απαραιτήτων εργασιών, 
αναλωσίµων και τυχόν ανταλλακτικών για την  τακτική συντήρηση  (σέρβις) του/των 
µηχανήµατος/των του ΤΜΗΜΑΤΟΣ για το χρονικό διάστηµα που έχει προσφέρει ο 
ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του, µε έναρξη µετά την Οριστική Παραλαβή του 
εξοπλισµού.   
3. Πιστοποιητικό CE στην ελληνική ή επίσηµα µεταφρασµένο στην ελληνική και 
επίθεση (σήµανση) του CE στο µηχάνηµα (CE Mark). 
4. Την συνήθη σειρά εργαλείων συντήρησης και αντιµετώπισης µικροβλαβών (µε 
αναλυτικό κατάλογο περιλαµβανοµένων εργαλείων).  
5. Έναν (1) Πυροσβεστήρα σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΚΟΚ κατάλληλης χωρητικό-
τητας που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής του µηχανήµατος (για τα 
κινούµενα µηχανήµατα). 
6.  Ένα πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τον ΚΟΚ (κιβώτιο Α΄ βοηθειών). 
7.  Ένα τρίγωνο βλαβών και ένα φάρο και ότι άλλο προβλέπεται από τον ΚΟΚ (για 
τα κινούµενα µηχανήµατα). 
8.  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρµόδια υπηρεσία 
κλπ) για την καταχώρηση και την έκδοση της νόµιµης άδειας κυκλοφορίας από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες, για όποιο µηχάνηµα αυτό απαιτείται. 
9. Πινακίδες σταθερά τοποθετηµένες στα επιµέρους σηµεία του/των µηχανήµατος 
/των οι οποίες θα αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα οδηγίες για ασφαλή χειρισµό 
του/τους. 
26.3  Περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας (πρακτικής δοκιµασίας) 
Μετά την προσωρινή παραλαβή των µηχανηµάτων, ακολουθεί η έκδοση της νόµιµης 
άδειας κυκλοφορίας (άδειας χρήσης) και η παραλαβή των πινακίδων από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες για όποια µηχανήµατα αυτό απαιτείται, την οποία θα αναλάβει 
και θα φέρει εις πέρας µε έξοδα και φροντίδα του ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση, τροποποίηση που 
θα απαιτηθεί από την υπηρεσία έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας.   
Μετά την έκδοση των νόµιµων αδειών κυκλοφορίας, και για διάστηµα δέκα (10) το 
πολύ εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας έκδοσης αυτών, 
λαµβάνει χώρα η περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας (πρακτικής δοκιµασίας) του 
εξοπλισµού.  
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Κατά την πρακτική δοκιµασία, ο προµηθευτής υποχρεούται µε δική του φροντίδα και 
δαπάνη σε δοκιµαστική λειτουργία και χρήση των µηχανηµάτων σε πραγµατικές 
συνθήκες παρουσία της Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ. Μέσα στο διάστηµα αυτό η Ε.Π. του 
∆ΗΜΟΥ θα υποβάλλει το/τα µηχάνηµα/µηχανήµατα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ σε λεπτοµερή 
εξέταση και πρακτικές δοκιµές / εργασίες σε πραγµατικές συνθήκες κατά την κρίση 
της (πχ θραύση και επεξεργασία αδρανών υλικών και µπάζων, αποµάκρυνση 
µεταλλικών υλικών, συνεργασία των δύο κάδων µε τον εκσκαφέα – ευκολία 
σύνδεσης/αποσύνδεσης, µεταφορά υλικών µε τον εκσκαφέα και σπάσιµο ογκωδών 
υλικών µε το σφυρί, τεµαχισµό ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών και δευτερογενή 
θραύση του ξυλώδους προϊόντος αυτού κλπ), ώστε να βεβαιωθεί ότι το/τα 
µηχάνηµα/τα ανταποκρίνεται/νονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραµµάτων και είναι 
απολύτως σύµφωνο/α µε την προσφορά του αναδόχου. 
Στην περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας (πρακτικής δοκιµασίας) θα πραγµατο-
ποιηθούν επίσης πολλαπλές δοκιµές κατά τις οποίες θα ελεγχθούν πλήρως όλα τα 
υποσυστήµατα των µηχανηµάτων και ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. 
Στο ίδιο διάστηµα ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του 
υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ (δύο άτοµα τουλάχιστον), µε κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό 
προσωπικό, στον τόπο εργασίας ή/και στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, στην 
λειτουργία και συντήρηση των µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Οι δοκιµές, 
λειτουργία, έλεγχοι και εκπαίδευση θα γίνουν µε µέσα, όργανα και έξοδα του 
Αναδόχου και θα αφορούν την καλή κατασκευή, λειτουργία και απόδοση των 
µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, η δε δαπάνη τους περιλαµβάνεται, ανηγµένα, στο 
συµβατικό τίµηµα.  
26.4   Οριστική παραλαβή  
Μετά την λήξη της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν 
προβλήµατα, γίνεται η οριστική παραλαβή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε την σύνταξη και 
υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το 
οποίο εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ΗΜΟΥ. 
Εάν η παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο εφόσον 
παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική ενόχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί 
η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την αποθήκη του ∆ΗΜΟΥ αποδεικτικό 
προσκόµισης τούτου. 
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ΗΜΟ 
και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.   
26.5  Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου µέχρι την οριστική παραλαβή είναι επίσης : 
- Να επικολλήσει σταθερά και σε εµφανή σηµεία στις πλαϊνές επιφάνειες του 
µηχανήµατος, επιγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ∆ΗΜΟ και θα 
εξασφαλίζουν τη δηµοσιότητα της πράξης. 
-  Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα του 
υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ. 
-  Να αποκοµίσει από τους χώρους παράδοσης των µηχανηµάτων, µε δικές του 
δαπάνες και ευθύνη, όλα τα υλικά συσκευασίας του εξοπλισµού. 
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26.6 Σε περίπτωση ένστασης του προµηθευτή ή διαφωνίας µέλους της επιτροπής ή 
σε περίπτωση που κάποιο µηχάνηµα δεν πληροί τους όρους της προσφοράς και 
υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν συντάσσεται οριστικό 
πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόµενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ και στο 
άρθρο 20.2 της παρούσας διακήρυξης. 
26.7 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, ολόκληρης ή µέρους της 
συµβατικής ποσότητας ΤΜΗΜΑΤΟΣ, αυτά δεν παραλαµβάνονται και είναι δυνατόν 
να εγκριθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί – η 
αντικατάσταση των υλικών µε άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της 
σύµβασης και της προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από το 
ΤΜΗΜΑ και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά, στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 
26.8  Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόµενα είδη δεν έχουν έγκριση τύπου 
σε ισχύ και δεν παρέχεται η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς και η 
έγγραφη δήλωση ανάληψης δέσµευσης για διάθεση ανταλλακτικών στον ∆ΗΜΟ για 
την περίοδο αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων.  
26.9 Τα υπό προµήθεια µηχανήµατα µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση µόνο µετά την Οριστική Παραλαβή τους από τον ∆ΗΜΟ. 
26.10 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 28 και 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

 
Άρθρο 27ο  

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
27.1  Σε περίπτωση που το/τα υπό προµήθεια µηχάνηµα/µατα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
παραδοθεί/θούν ή αντικατασταθεί/θούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος 
παραρτήµατος, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση 
κυρώσεων, και ποινικές ρήτρες ως εξής :  
α. Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 25 του 
παρόντος παραρτήµατος  χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του 
µισού χρόνου παράστασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας θεωρείται ολόκληρη 
ηµέρα. 
β. Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ήµισυ, 5,0% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
27.2   Οι κατά τα παραπάνω επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται επί 
της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς τον ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν την 
χρησιµοποίηση των ειδών που παρεδόθησαν εµπρόθεσµα, οι ποινικές ρήτρες 
υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι τυχόν ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
27.3 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή 
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του ∆ΗΜΟΥ, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
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που παρήλθε πέρα του εύλογου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον 
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.   
27.4 Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του 
προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό.  
27.5  Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα παραπάνω 
προβλεπόµενα πρόστιµα, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την εποµένη της λήξης του συµβατικού ή του 
µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού. 
27.6  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 

 
 

Άρθρο 28ο 
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
28.1  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 35 του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ, παρ. 
1 και 2. Η έκπτωση γίνεται µε απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου του ∆ΗΜΟΥ, οπότε και καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. η εγγύηση συµµετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης κατά περίπτωση.  
28.2  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύµφωνες µε το 
άρθρο 35 του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ., παρ. 5. 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 Α.Α. 
28.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο ανάδοχος ΤΜΗΜΑΤΟΣ κηρύσσεται 
έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 και 
35 του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ. 

 
 

Άρθρο 29ο  
Ανωτέρα βία 

29.1  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
προµηθευτή. 
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.  ∆υσµενείς  καιρικές  συνθήκες  µε  αποκλεισµό  µεταφορών. 
29.2  Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να τα γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή και να 
επικαλεστεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
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Σε περίπτωση που ο 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 30ο  
Προκαταβολές 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής ύψους ίσου µε το 30% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, µε την κατάθεση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α. 

 
 

Άρθρο 31ο  
Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
31.1  Τρόπος πληρωµής –Νόµισµα  
Η πληρωµή της αξίας των µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στον ανάδοχο θα γίνει σε 
ευρώ, µε την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (αφού 
αφαιρεθεί η προκαταβολή) και µε τον συνολικό ΦΠΑ, ή µε εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας αν ο Ανάδοχος είχε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωµής και στην 
σύµβαση δεν προβλέπεται προκαταβολή, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν νόµιµες 
κρατήσεις και µετά την οριστική παραλαβή αυτών.  
Για την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος, προκειµένου να πληρωθεί η αξία στον 
ανάδοχο, απαιτούνται :   
(α)    τα τιµολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του αναδόχου εις τριπλούν 
(β)  το Οριστικό Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των ειδών του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ από την αρµόδια Ε.Π.Π. του ∆ΗΜΟΥ µε το οποίο πιστοποιείται η 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ή στην 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, το θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης τους 
στον ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος 
παραρτήµατος.  
(γ)  βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας του αναδόχου.  
(δ)  κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύµφωνα µε τον νόµο.  
Η πληρωµή της αξίας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στον ανάδοχο, θα γίνει µετά από 
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.   
Με την εξόφληση της συµβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον Φορέα 
εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου. 
31.2  Κρατήσεις  
Από την αµοιβή του αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος φόρος 
εισοδήµατος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ο 
οποίος θα αποδίδεται στην αρµόδια Εφορία από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ΗΜΟΥ. 
Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην συµβατική αξία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ καταβάλλεται ακέραια 
από τον ∆ΗΜΟ στον Ανάδοχο µε το συµβατικό τίµηµα και κατόπιν αυτός θα 
καταβληθεί από τον Ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις περί του 
αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 
Επί του ποσού της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, επιβάλλεται κράτηση 0,10% 
σύµφωνα µε το άρθρο 4§3 του Ν. 4013/2011, η οποία παρακρατείται από την Α.Α. 
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και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας, για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
Κατά τα λοιπά, η δαπάνη για την πληρωµή της πράξης, λόγω ένταξης της 
προµήθειας σε συγχρηµατοδοτούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα, δεν υπόκειται σε 
άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις. 
31.3  Υπερηµερία  
Η Α.Α. καθίσταται υπερήµερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους µόλις 
περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 4 του Π∆ 166/2003 προθεσµία. Το ύψος 
των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται 
µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 
αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες («περιθώριο»). Το ποσό 
αυτό δεν είναι επιλέξιµο για συγχρηµατοδότηση και καταβάλλεται από πόρους του 
∆ΗΜΟΥ.     
31.4 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονοµικές 
προσφορές σχετικά µε τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή 
και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής από τον 
∆ΗΜΟ, δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ∆ΗΜΟΥ και δεν δηµιουργεί 
καµία υποχρέωση του ∆ΗΜΟΥ προς τον προµηθευτή, ούτε θεµελιώνει κανένα 
δικαίωµα στον προµηθευτή έναντι του ∆ΗΜΟΥ.   
31.5   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 37 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 
 

  
Άρθρο 32ο  
∆ηµοσιότητα 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη να ετοιµάσει και να επικολλήσει 
σταθερά και σε εµφανές σηµείο πάνω σε κάθε µηχάνηµα, επιγραφή που θα του 
υποδειχθεί από την Α.Α. και θα εξασφαλίζει τη δηµοσιότητα της πράξης σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ 1828/2006 «Μέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας 
σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ταµείου Συνοχής».  
 

 
Άρθρο 33ο  
Έλεγχοι 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  
Καθόσον η πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη από την ΕΕ, ο ∆ικαιούχος (ο ∆ΗΜΟΣ) 
υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία 
περί εκτέλεσης και διαχείρισης πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων µέσω του Ταµείου 
Συνοχής. Στους ελέγχους αυτούς µέρος της διαδροµής ελέγχου αποτελεί και ο 
Ανάδοχος ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
 

 
Άρθρο 34ο  

        Χρηµατοδότηση 
Η πράξη χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του Ταµείου Συνοχής 
και από εθνικούς πόρους, µέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
Λόγω της παραπάνω χρηµατοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες 
Νόµοι, Κανονισµοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδο-
τούµενων από την ΕΕ πράξεων.  
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10.3  - «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 

Γενικά 
Το παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους 
και σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και τα στοιχεία της 
προσφοράς θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός και θα εκτελεσθεί η παρούσα προµήθεια 
του εξοπλισµού από τον Ανάδοχο. Τα άρθρα που ακολουθούν ισχύουν για κάθε 
ΤΜΗΜΑ της πράξης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Τρόπος προµήθειας - Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού θα διενεργηθεί µε την διαδικασία του δηµόσιου 
ανοικτού διαγωνισµού µε κατάθεση σφραγισµένων προσφορών.  
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η ανάθεση της προµήθειας διέπονται από τις 
διατάξεις του Π∆60/2007 και του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. ενώ η εκτέλεση της προµήθειας 
διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και τις γενικές αρχές ενωσιακού δικαίου.  
  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν µε 
βάση τις κείµενες διατάξεις, πλην του ΦΠΑ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Πληµµελής κατασκευή. 
Εάν τα είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της Συµβάσεως ή εµφανίζουν ελαττώµατα 
και κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι 
υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει ολικά ή µερικά, ανάλογα µε 
την απαίτηση του ∆ΗΜΟΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28 και 34 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Υλικά κατά την παραλαβή 
4.1  Όλα τα µηχανήµατα θα είναι κατασκευασµένα από άριστης ποιότητας υλικά, θα 
είναι τελείως καινούργια και αµεταχείριστα, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα 
πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά και θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας.  
4.2   Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισµούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχηµάτων και προστασία του περι-
βάλλοντος.   
4.3  Ακόµα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς και 
σηµάνσεις για πρόληψη ατυχηµάτων και βλαβών που θα µπορούσαν να προέλθουν 
από λάθος χειρισµό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι 
εξελιγµένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση 
τους από τους εργαζοµένους. 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τεχνική υποστήριξη – Ανταλλακτικά 
5.1  Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων 
για όσο διάστηµα έχει προσφέρει στην τεχνική προσφορά του (περίοδος εγγύησης 
καλής λειτουργίας), χωρίς περιορισµό ωρών λειτουργίας ή χιλιοµέτρων και χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση της Α.Α. Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται µε την κατάθεση 
της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ενώ οι υπηρεσίες που εγγυάται 
ότι θα παρέχει στο διάστηµα αυτό ο προµηθευτής έναντι των απαιτήσεων της Α.Α. 
δίδονται αναλυτικά µε υπεύθυνη δήλωσή του που υποβάλλει στον φάκελο τεχνικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε το εδάφιο 9 της παρ 14.2 του Παραρτήµατος Β΄ της 
διακήρυξης.  
5.2 Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά η περίοδος 
αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
δεσµευτεί ότι θα µπορεί να διαθέτει στον ∆ΗΜΟ όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον από την λήξη της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας Η δέσµευση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη 
δήλωση (εδάφιο 10 παρ 14.2 Παραρτήµατος Β΄ της διακήρυξης), 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 διάθεση ανταλλακτικών για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον θα 
αναφέρεται στους κατασκευαστές των µηχανηµάτων µε έγγραφη δήλωση του 
νοµίµου εκπροσώπου των εργοστασίων αυτών, θα κατατεθεί γραπτώς στα Ελληνικά 
ή µε επικυρωµένη µετάφραση και θα ισχύει για την Ελλάδα.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Επίδειξη - Εκπαίδευση 
6.1  Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση για την επίδειξη σε λειτουργία και την 
εκπαίδευση του απαιτούµενου προσωπικού που θα του υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ 
(χειριστές, συντηρητές κλπ, δύο άτοµα τουλάχιστον), σ' όλες τις λειτουργίες 
χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) των 
προσφερόµενων µηχανηµάτων µέχρι την Οριστική Παραλαβή της προµήθειας. Προς 
τούτο υποβάλει µε την προσφορά του, µέσα στον επί µέρους φάκελο τεχνικής 
προσφοράς, εδάφιο 7 παρ 14.2 Παραρτήµατος Β΄ της διακήρυξης, υπεύθυνη 
δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης αυτής καθώς και το αναλυτικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης που προτείνει.  
  
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο   
Έγκριση τύπου και άδεια κυκλοφορίας 

7.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των µηχανηµάτων είναι η 
προσκόµιση το αργότερο µε την προσωρινή παραλαβή τους και της σχετικής 
έγκρισης τύπου σε ισχύ, για την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα (και όχι σε όποιες 
άλλες χώρες της ΕΕ) από αρµόδια Κρατική Υπηρεσία – για όποιο µηχάνηµα αυτό 
απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. Ο ∆ΗΜΟΣ υποχρεούται να παράσχει στον 
προµηθευτή ό,τι είδους δικαιολογητικά χρειαστεί για τον παραπάνω σκοπό. Η 
φροντίδα και η δαπάνη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και της πινακίδας 
κυκλοφορίας (για όποια µηχανήµατα αυτό απαιτείται) βαραίνει τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την δοκιµαστική λειτουργία τους. 
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    ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις 
8.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να 
συµπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια και όλα τα απαραίτητα τεχνικά 
φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του, στην Ελληνική γλώσσα. Τα 
εργοστασιακά εγχειρίδια µπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών 
που στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ε΄ ή σε άλλα σηµεία της 
παρούσας διακήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην 
ελληνική γλώσσα. 
8.2  Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να 
επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις 
προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά 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 ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.  
8.3  Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 
αναγραφόµενα στα τεχνικά φυλλάδια ή δεν περιλαµβάνονται σε αυτά, πρέπει να 
κατατίθεται σχετική επιβεβαιωτική επιστολή επίσηµα µεταφρασµένη ή/και επίσηµες 
βεβαιώσεις ή άλλα επίσηµα έγγραφα από το νόµιµο εκπρόσωπο του οίκου 
κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. 
Ακόµα, θα πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόµιµου 
εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail), ώστε να παρέχεται 
δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

∆ιευκρινίσεις 
9.1 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής 
προσφοράς) τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών 
(µηχανηµάτων) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης (µε την συµπλήρωση των Φύλλων Συµµόρφωσης). 
9.2  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους προµηθευτές να παρέχουν σχετικές 
διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ’ όλη την 
διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών 

9.3  Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας 
στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του 
∆ΗΜΟΥ από τους δασµούς κλπ µε την παρακολούθηση και την βοήθεια του 
∆ΗΜΟΥ. 
9.4 Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
9.5 Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένες ονοµασίες προϊόντος (έστω και αν εκ 
παραδροµής δεν αναφέρεται) νοείται ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναµα προϊόντα 
αυτού. 
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10.4 -  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 
 
Ε∆ΑΦΙΟ  ∆.1   ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία συµµετοχής, θα γίνει µε βάση το κριτήριο της συµφερότερης από οικονοµική 
άποψη προσφοράς (άρθρο 51§1α Π∆ 60/2007 και άρθρο 20§1β Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Οι 
τιµές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπ΄ όψιν για την σύγκριση των προσφορών.  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
του ∆ΗΜΟΥ η οποία θα προβεί προς τούτο σε Τεχνική (2ο Στάδιο άρθρου 15.4 του 
παραρτήµατος Β΄) και κατόπιν σε Οικονοµική Αξιολόγηση (3ο Στάδιο άρθρου 15.4 
του παραρτήµατος Β΄).   
   
Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει µε βάση την παρακάτω διαδικασία.  
 

Ε∆ΑΦΙΟ  ∆.2   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)    
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθµολόγηση των 
Κριτηρίων (Στοιχείων) Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται µόνο 
οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς 
όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθµολόγηση 
αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους Πίνακες 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 και 3.2 που 
ακολουθούν και µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτηµα 
Ε΄) και τα λοιπά παραρτήµατα της απόφασης διακήρυξης και βάσει όλων των 
στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να 
οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σχηµατισµό σαφούς εικόνας από την Ε.∆.∆.  
Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο επί µέρους Οµάδες Κριτηρίων, την 
Οµάδα Α και την Οµάδα Β. Οι Οµάδες αυτές µε τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας κάθε µιας στο σύνολο της βαθµολογίας, έχουν ως ακολούθως : 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ µε συντελεστή βαρύτητας Οµάδας 70% στο σύνολο (εβδοµήντα 
τοις εκατό). 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ µε συντελεστή 
βαρύτητας Οµάδας 30% στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό). 
 
Η Ε.∆.∆. για κάθε διαγωνιζόµενο που έχει φθάσει µέχρι αυτό το στάδιο, και για κάθε 
ΤΜΗΜΑ ξεχωριστά, αξιολογεί κάθε ένα από τα προσφερόµενα µηχανήµατα του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα µηχανήµατος, ο οποίος περιέχει 
αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης µε το εύρος της βαθµολογίας εκάστου εξ αυτών 
και τον συντελεστή βαρύτητας κάθε Οµάδας.  
 
 
Οι πίνακες αυτοί ανά µηχάνηµα (είδος) και ανά ΤΜΗΜΑ, έχουν ως ακολούθως :  
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ΤΜΗΜΑ 1  

(Ένας κάδος θραυστήρα, ένας κάδος κοσκίνου και ένας ηλεκτροµαγνήτης διαχωρισµού) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1   ( ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1.1 )  :   

ΚΑ∆ΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ 

Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

ΟΜΑ∆Α Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ  :  70%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 

Συµφωνία του κάδου θραυστήρα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών, ήτοι αποδοτικότητα (δυναµικότητα σε tn/hr σε αναλογία µε τα 
χαρακτηριστικά του υπό τροφοδοσία υλικού), διαστάσεις / συνολικό βάρος, δυνατότητα 
αλλαγής ανοίγµατος σιαγώνας, κατασκευαστικά στοιχεία του µηχανήµατος, υλικό 
κατασκευής (κράµα µετάλλου), τρόπος απαγωγής του επεξεργασµένου, διαστάσεις 
εξερχόµενου υλικού, καταλληλότητα ταχυσυνδέσµων («αρσενικού» - «θηλυκού»). 

16 20 24 

 

i =2 

Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία του µηχανήµατος, καταλληλότητα και ευκολία στην 
χρήση και στον χειρισµό του, ασφάλεια του µηχανήµατος (µέσα αυτοπροστασίας και 
διατάξεις ασφάλειας κατά την λειτουργία και χρήση του), ευκολία πρόσβασης στους 
µηχανισµούς του για την εύκολη επισκευή και συντήρησή τους, ευκολία συν-
αρµολόγησης. 

16 20 24 

 

i =3 
Αξία τεχνικής λύσης για την επεξεργασία πρώτης ύλης και παραγωγή τελικού προϊόντος 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προµηθευόµενου (λειτουργικότητα λύσης, παραγωγή 
διαβαθµίσεων, συµβατότητα µε τον ερπυστριοφόρο εκσκαφέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2, κλπ).    

8 10 12 
 

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70  



- 85 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

ΟΜΑ∆Α Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σΒ  :  30%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του 
εξοπλισµού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή (after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας), αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος 
ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας επισκευής των 
µηχανηµάτων, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης 
µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά, 
ανταλλακτικά), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και 
διάθεση ανταλλακτικών και χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους). 

16 20 24 

 

i =3 Χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος 8 10 12  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1.1  =  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2    ( ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1.2 )  : 

 

 ΚΑ∆ΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

 

Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

 

ΟΜΑ∆Α Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ  :  70%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 

Συµφωνία του κάδου κοσκίνου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών, ήτοι χωρητικότητα, διαστάσεις/ συνολικό βάρος κάδου   κατασκευαστικά 
στοιχεία του µηχανήµατος, υλικό κατασκευής, µέγεθος βροχίδος πλέγµατος, διαστάσεις 
εξερχόµενου υλικού, καταλληλότητα ταχυσυνδέσµου («θηλυκού»). 

16 20 24 

 

i =2 

Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία του µηχανήµατος, καταλληλότητα και ευκολία στην 
χρήση και στον χειρισµό του, ασφάλεια του µηχανήµατος (µέσα αυτοπροστασίας και 
διατάξεις ασφάλειας κατά την λειτουργία και χρήση του), ευκολία πρόσβασης στους 
µηχανισµούς του για την εύκολη επισκευή και συντήρησή τους, ευκολία συν-
αρµολόγησης. 

16 20 24 

 

i =3 
Αξία τεχνικής λύσης για την επεξεργασία πρώτης ύλης και παραγωγή τελικού προϊόντος 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προµηθευόµενου (λειτουργικότητα λύσης, παραγωγή 
διαβαθµίσεων, συµβατότητα µε τον ερπυστριοφόρο εκσκαφέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2, κλπ),    

8 10 12 
 

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70  



- 87 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

ΟΜΑ∆Α Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σΒ  :  30%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του 
εξοπλισµού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή (after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας), αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος 
ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας επισκευής των 
µηχανηµάτων, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης 
µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά, 
ανταλλακτικά), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και 
διάθεση ανταλλακτικών και χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους). 

16 20 24 

 

i =3 Χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος 8 10 12  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1.2  =  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3   ( ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1.3 )  :   

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

 
Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

 

ΟΜΑ∆Α Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ  :  70%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 

Συµφωνία του ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι χωρητικότητα, διαστάσεις/ συνολικό βάρος, τάση του 
µαγνήτη, εξοπλισµός στήριξης, κατασκευαστικά στοιχεία του µηχανήµατος, υλικό 
κατασκευής 

16 20 24 

 

i =2 

Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία του µηχανήµατος, καταλληλότητα και ευκολία στην 
χρήση και στον χειρισµό του, ασφάλεια του µηχανήµατος (µέσα αυτοπροστασίας και 
διατάξεις ασφάλειας κατά την λειτουργία και χρήση του), ευκολία πρόσβασης στους 
µηχανισµούς του για την εύκολη επισκευή και συντήρησή τους, ευκολία 
συναρµολόγησης. 

16 20 24 

 

i =3 
Αξία τεχνικής λύσης (λειτουργικότητα λύσης, συµβατότητα µε τον κάδο θραυστήρα 
(ΤΜΗΜΑ 1, Μηχάνηµα 1), συµβατότητα µε τον ερπυστριοφόρο εκσκαφέα του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2, κλπ)   

8 10 12 
 

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

ΟΜΑ∆Α Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σΒ  :  30%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του 
εξοπλισµού από την κατασκευάστρια Εταιρεία.  

16 20 24 
 

i =2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή (after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας), αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος 
ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας επισκευής των 
µηχανηµάτων, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης 
µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά, 
ανταλλακτικά), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και 
διάθεση ανταλλακτικών και χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους). 

16 20 24 

 

i =3 Χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος 8 10 12  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1.3  =  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

 

ΤΜΗΜΑ 2   

(Ένας ερπυστριοφόρος εκσκαφέας µε κάδο και σφυρί)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.1   (ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2.1) :   

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΚΑ∆Ο ΚΑΙ ΣΦΥΡΙ 

Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

 

ΟΜΑ∆Α Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ  :  70%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 

Συµφωνία του ερπυστριοφόρου εκσκαφέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι διαστάσεις και βάρος µηχανήµατος, ερπύστριες του 
µηχανήµατος, κάδος (κατασκευή, διαστάσεις, ωφέλιµο φορτίο), σφυρί (κατασκευή, 
βάρος), µετάδοση κίνησης, θάλαµος χειρισµού (κατασκευή, προστασία χειριστού, όργανα 
ενδείξεων κλπ), σύστηµα διεύθυνσης, σύστηµα πέδησης, κινητήρας (τεχνολογία, ισχύς, 
κατανάλωση, ψύξη, φίλτρα αέρα κλπ), σύστηµα φόρτωσης και υδραυλικό σύστηµα για 
µελλοντικές λειτουργίες, βαφή και αντισκωριακή προστασία, ηλεκτρικό σύστηµα τάση, 
φωτιστικά, φάρος κλπ). 

16 20 24 

 

i =2 

Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία, ποιότητα κατασκευής, λειτουργικότητα του 
µηχανήµατος, ευελιξία, ευκολία χειρισµού και οδήγησης, συστήµατα ασφαλείας κατά την 
εργασία και προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών, ανέσεις θαλάµου χειριστού, 
ευστάθεια του µηχανήµατος, ευχέρεια πρόσβασης σε λειτουργικά σηµεία για την 
συντήρηση ή την επισκευή του, ευκολία συναρµολόγησης εξαρτηµάτων (σφυριού, κάδου 
θραυστήρα, κάδου κοσκίνου, κ.ά) 

16 20 24 

 

i =3 
Επιθυµητός εξοπλισµός ήτοι προφίλτρο / προειδοποιητική λυχνία για την κατάσταση του 
φίλτρου αέρα / σύστηµα προθέρµανσης, o-ring και ρακόρ στις συνδέσεις, αντικλεπτικό 

4 5 6 
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σύστηµα, σύστηµα τάσεως, κλιµατισµός κτλ 

i =4 
Αξία τεχνικής λύσης για την συµβατότητα του µηχανήµατος µε τα µηχανήµατα του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 και µε το σφυρί του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (λειτουργικότητα λύσης)    

4 5 6 
 

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70  

ΟΜΑ∆Α Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σΒ  :  30%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του 
εξοπλισµού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή (after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας), αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος 
ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας επισκευής των 
µηχανηµάτων, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης 
µηχανήµατος µε ζηµιά µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά 
ανταλλακτικά), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και 
διάθεση ανταλλακτικών και χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους). 

16 20 24 

 

i =3 Χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος 8 10 12  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Β),    ΒΒ        40  50  60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2.1  =  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 
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ΤΜΗΜΑ 3 

(Ένας λειοτεµαχιστής ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών και ένας τεµαχιστής δευτερογενούς θραύσης)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3.1  (ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3.1)  

ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΙΩΝ   (ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ) 

Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

 

ΟΜΑ∆Α Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ  :  70%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 

Συµφωνία του πρωτεύοντος τεµαχιστή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (λειοτεµαχιστή) µε τις απαιτήσεις 
των τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι αποδοτικότητα (δυναµικότητα σε tn/hr και ποικιλία 
αντικειµένων και υλικών τα οποία µπορεί να τεµαχίσει), διαστάσεις και βάρος 
µηχανήµατος, υλικό κατασκευής µηχανήµατος και µαχαιριών κοπής, ωφέλιµο µήκος 
χοάνης εισαγωγής υλικού, κατασκευή και διαστάσεις µεταφορικής ταινίας απαγωγής 
υλικού, διαστάσεις εξερχόµενου υλικού, σύστηµα κοπής και σύστηµα 
αντιµπλοκαρίσµατος, πετρελαιοκινητήρας κίνησης κοπής (τεχνολογία, ισχύς, κλπ), αντλία 
λαδιού, ταχύτητες αξόνων κοπής, µεταφορά του µηχανήµατος, βαφή µηχανήµατος και 
ποιότητα αντισκωριακής προστασίας, ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου (πλήθος 
ενδείξεων - λειτουργιών και ευκολία χρήσης του), τηλεχειριστήριο (ποιότητα κατασκευής 
και πλήθος εντολών). 

17,60 22 26,40 

 

i =2 

Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία, λειτουργικότητα του µηχανήµατος, ήτοι απλότητα 
λειτουργίας, καταλληλότητα και ευκολία στην χρήση και στον χειρισµό του, ευκολία 
µεταφοράς του µηχανήµατος, διατάξεις αυτοπροστασίας και ασφάλειας κατά την χρήση 
του, επίπεδα παραγωγής σκόνης και θορύβου / εκποµπής καυσαερίων / κινδύνου 
πυρκαγιάς / ανεπιθύµητων εκτοξεύσεων υλικού, ευχέρεια πρόσβασης σε λειτουργικά 

17,60 22 26,40 
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σηµεία για την συντήρηση ή την επισκευή του.   
i =3 Τεχνική αξία συστήµατος ανίχνευσης και αποµάκρυνσης µεταλλικών αντικειµένων   4,80 6 7,20  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Α),   ΒΑ      40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70  

ΟΜΑ∆Α Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σΒ  :  30%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του 
εξοπλισµού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή (after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας), αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος 
ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας επισκευής των 
µηχανηµάτων, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης 
µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά,  
ανταλλακτικά), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και 
διάθεση ανταλλακτικών & χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους). 

16 20 24 

 

i =3 Χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος 8 10 12  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 3.1  =  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 

 

 

 

 



- 94 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2   (ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3.2)  :  

 

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΘΡΑΥΣΗΣ  (∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ) 

Κριτήρια αξιολόγησης και εύρη βαθµολόγησης αυτών / συντελεστές βαρύτητας οµάδων 

 

ΟΜΑ∆Α Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο, σΑ  :  70%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 

Συµφωνία του δευτερεύοντος τεµαχιστή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µε τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών, ήτοι αποδοτικότητα (δυναµικότητα σε m3/hr και ποικιλία αντικειµένων και 
υλικών τα οποία µπορεί να τεµαχίσει), διαστάσεις και βάρος µηχανήµατος, υλικό 
κατασκευής µηχανήµατος και κοπτικών άκρων, διαστάσεις συστήµατος τροφοδοσίας 
υλικού, κατασκευή και διαστάσεις συστήµατος απαγωγής υλικού, διαστάσεις εξερχόµενου 
προϊόντος, σύστηµα τεµαχισµού, δυνατότητα αλλαγής του µεγέθους εξερχοµένου υλικού, 
πετρελαιοκινητήρας κίνησης κοπής (τεχνολογία, σύστηµα ψύξης, ισχύς, στροφές κλπ), 
µεταφορά του µηχανήµατος, βαφή µηχανήµατος και ποιότητα αντισκωριακής 
προστασίας. 

17,60 22 26,40 

 

i =2 

Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία, λειτουργικότητα του µηχανήµατος, ήτοι απλότητα 
λειτουργίας, καταλληλότητα και ευκολία στην χρήση και στον χειρισµό του, ευκολία 
µεταφοράς του µηχανήµατος, διατάξεις αυτοπροστασίας και ασφάλειας κατά την χρήση 
του, επίπεδα παραγωγής σκόνης και θορύβου / εκποµπής καυσαερίων / κατανάλωσης 
καυσίµου, ευχέρεια πρόσβασης σε λειτουργικά σηµεία για την συντήρηση ή την επισκευή 
του.    

17,60 22 26,40 

 

i =3 
Σύστηµα ψεκασµού νερού για την µείωση της σκόνης.   Ύπαρξη συστήµατος ανίχνευσης 
και αποµάκρυνσης µεταλλικών αντικειµένων. ∆υνατότητα αντοχής / µη καταστροφής από 
τυχόν µέταλλα. 

4,80 6 7,20 
 

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Α),   ΒΑ      40 50 60  
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ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α = ΒΑ  Χ  0.70  

ΟΜΑ∆Α Β  :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη 
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο, σΒ  :  30%) 

ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΣΙ-
ΚΗ 

ΜΕΓΙ-
ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙ-
ΟΥ, βi 

i =1 
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης του 
εξοπλισµού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 

16 20 24 
 

i =2 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του 
προµηθευτή (after sales service), ήτοι πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού (στην 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και τυχόν επανάληψή του στην περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας), αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα επισκευών (χρόνος 
ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης, δυνατότητα επιτόπιας επισκευής των 
µηχανηµάτων, διαδικασία αντιµετώπισης βλαβών, δυνατότητα αντικατάστασης 
µηχανήµατος µε βλάβη µε άλλο που λειτουργεί µέχρι να αποκατασταθεί η ζηµιά, 
ανταλλακτικά), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (χρόνος δέσµευσης για εξασφάλιση και 
διάθεση ανταλλακτικών και χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους). 

16 20 24 

 

i =3 Χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος 8 10 12  

Άθροισµα βαθµολογίας κριτηρίων  (Βαθµολογία Οµάδας  Β),    ΒΒ 40 50 60  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β =  ΒΒ  Χ  0.30  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 3.2  =  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Για κάθε µηχάνηµα βαθµολογούνται τα επί µέρους κριτήρια (στοιχεία) των 
οµάδων.  
Η βαθµολογία ενός κριτηρίου στους ανωτέρω πίνακες είναι η βασική, στην 
περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η 
καλύτερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση µεταξύ των διαγωνιζοµένων που µετέχουν σε 
αυτό το στάδιο, σε κάθε κριτήριο στους ανωτέρω πίνακες, λαµβάνει την µεγαλύτερη 
βαθµολογία. Η χειρότερη επίδοση µεταξύ των διαγωνιζοµένων για το ίδιο κριτήριο, 
λαµβάνει την µικρότερη βαθµολογία, υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάµεσες τιµές ή επιδόσεις ή 
προτάσεις βαθµολογούνται αναλογικά.  
Με βάση τα ως άνω, η Μέση Βαθµολογία κάθε Οµάδας κριτηρίων Α ή Β για τα 
µηχανήµατα, καθορίζεται στους 50 βαθµούς. Η βαθµολογία της Οµάδας 
αυξάνεται στους 60 βαθµούς (Μέγιστη  Βαθµολογία) στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για τον διαγωνιζόµενο που έχει 
την καλύτερη τιµή ή επίδοση ή πρόταση για όλα τα κριτήρια της Οµάδας. Η 
βαθµολογία τέλος αυτή µειώνεται στους 40 βαθµούς (Ελάχιστη  Βαθµολογία) 
στις περιπτώσεις διαγωνιζόµενου που παρουσιάζει την χειρότερη τιµή ή 
επίδοση ή πρόταση για όλα τα κριτήρια της Οµάδας, υπό τον όρο ότι καλύπτονται 
οι απαιτήσεις της διακήρυξης για κάθε κριτήριο από αυτά. 
- Η βαθµολογία βi κάθε κριτηρίου προκύπτει, σε επίπεδο Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ, από το 
άθροισµα των σχετικών βαθµολογιών κάθε ενός από τα µέλη της Επιτροπής, 
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, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει 
τιµές 5, 6, 7, 8, 9.  
- Η Βαθµολογία κάθε Οµάδας σε επίπεδο µηχανήµατος, προκύπτει από το 
άθροισµα των βαθµολογιών των κριτηρίων της Οµάδας, ήτοι : 

 
πχ για την Οµάδα Α του Μηχανήµατος 1.1 (Κάδος Θραυστήρα), όπου i =1, 2, 3,  
ο α/α του κριτηρίου στην Οµάδα Α. 
- Ως σταθµισµένη βαθµολογία µιας Οµάδας, πχ της Οµάδας Α άνω, ορίζεται το 
γινόµενο της Βαθµολογίας ΒΑ της Οµάδας, όπως αυτή έχει προκύψει από τον Τύπο 
1 επί τον Συντελεστή Βαρύτητας σΑ της Οµάδας όπως αυτός δίνεται στον αντίστοιχο 
Πίνακα του µηχανήµατος, στο παράδειγµα του Πίνακα 1.1, ήτοι  :   
 

Σταθµισµένη Βαθµολογία της Οµάδας  Α =   ΒΑ  *  σΑ                       (ΤΥΠΟΣ 2) 

 
-  Η Τελική Βαθµολογία (ΒΜn) του n µηχανήµατος ενός ΤΜΗΜΑΤΟΣ (n = 3 για το 
ΤΜΗΜΑ 1, n = 1 για το ΤΜΗΜΑ 2, n = 2 για το ΤΜΗΜΑ 3) είναι το άθροισµα των 
Σταθµισµένων Βαθµολογιών των δύο Οµάδων Α και Β, όπως προκύπτουν από τον 
Τύπο 2 ανωτέρω,  ήτοι :        

                                               3 
             Βαθµολογία ΒΑ της Οµάδας Α,       ΒΑ = Σ βi ,                    (ΤΥΠΟΣ 1) 

                                                      i =1 

Τελική Βαθµολογία ΒΜn του n µηχανήµατος  ενός ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
                                     ΒΜn  =    ΒΑ  *  σΑ  +   ΒΒ *  σΒ                            (ΤΥΠΟΣ 3) 
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- Η Συνολική Βαθµολογία (ΣΒj) ενός ΤΜΗΜΑΤΟΣ της Τεχνικής Προσφοράς του j 
προσφέροντος είναι : 
� Για το ΤΜΗΜΑ 1, ο µέσος όρος των Τελικών Βαθµολογιών ΒΜ1, ΒΜ2 και ΒΜ3 των 

τριών µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, όπως αυτές προκύπτουν από τον τύπο 3 
άνω :        

Συνολική Βαθµολογία ΣΒj ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 της Τεχνικής Προσφοράς του j 
προσφέροντος   

                            ΣΒj   =   ( 1 / 3 )  *  (ΒΜ1  + ΒΜ2  + ΒΜ3  )                  (ΤΥΠΟΣ 4) 

� Για το ΤΜΗΜΑ 2, συµπίπτει µε την Τελική Βαθµολογία ΒΜ του µηχανήµατος του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Συνολική Βαθµολογία ΣΒj ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 της Τεχνικής Προσφοράς του j 
προσφέροντος   

                                                         ΣΒj   =   ΒΜ                                      (ΤΥΠΟΣ 5) 

� Για το ΤΜΗΜΑ 3, ο µέσος όρος των Τελικών Βαθµολογιών ΒΜ1 και ΒΜ2 των δύο 
µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, όπως αυτές προκύπτουν από τον τύπο 3 άνω :        

Συνολική Βαθµολογία ΣΒj ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 της Τεχνικής Προσφοράς του j 
προσφέροντος   

                                     ΣΒj  =  ( 1 / 2 )  *  (ΒΜ1  + ΒΜ2)                        (ΤΥΠΟΣ 6) 

όπου  :                                                                                                                                                                

j = 1, 2 … ο αριθµός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει 
µέχρι αυτό το σηµείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του 2ου 
Σταδίου του άρθρου 15.3 του Παραρτήµατος Β΄ (Γενικοί Όροι) της απόφασης 
διακήρυξης  

i = 1, 2, 3, 4  ο αύξων αριθµός του υπό ανάλυση κριτηρίου στην Οµάδα (i = 3 ή 4 για 
την Οµάδα Α,  i = 3  για την Οµάδα Β, ανάλογα µε το µηχάνηµα) 

 
Ε∆ΑΦΙΟ Γ.3    ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  
Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε το 3ο στάδιο του 
άρθρου 15.3 του παραρτήµατος Β΄  της απόφασης διακήρυξης. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου / αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών 
προσφορών, η Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ υπολογίζει, για κάθε ΤΜΗΜΑ ξεχωριστά, τις 
ανηγµένες τιµές σύγκρισης Λq των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις 
προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα (σύνολο το µέγιστο τρεις Συγκριτικοί 
Πίνακες, ένας για κάθε ΤΜΗΜΑ), µε αύξουσα σειρά του Λq, λαµβανοµένων υπ’ όψιν 
µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα 
πάνω όπως αναφέρεται και προηγουµένως,  σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο :      

                                   Λq  =  Κq  /  ΣΒq  
 
                                                (ΤΥΠΟΣ   7) 

όπου   : 

Λq   η Ανηγµένη Τιµή σύγκρισης της προσφοράς του q προσφέροντος, όπως 
προκύπτει από τον Τύπο 7 άνω  

Κq  η Τιµή Προσφοράς του q προσφέροντος, η οποία συµπίπτει µε την 
«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …., χωρίς ΦΠΑ, (Κ) 
(ολογράφως)», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί από τον προσφέροντα στο 
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αντίστοιχο πεδίο του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του οικείου 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ο οποίος ευρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της απόφασης 
διακήρυξης και τον οποίο πίνακα ο προσφέρων υποβάλλει στον 
σφραγισµένο επιµέρους φάκελο µε την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΣΒq  η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς του q προσφέροντος, όπως 
προκύπτει από τούς Τύπους 4, 5 ή 6 άνω.  

q  = 1, 2 …, ο αριθµός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν 
φθάσει µέχρι αυτό το σηµείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική 
αξιολόγηση του 2ου Σταδίου και την οικονοµική αξιολόγηση του 3ου Σταδίου 
του άρθρου 15.3 του Παραρτήµατος Β΄.  

 
Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το ΤΜΗΜΑ είναι 
εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της Τιµής Προσφοράς Kq προς 
την Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς ΣΒq,

 
δηλ. εκείνη µε την 

µικρότερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης Λq. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µίας προσφορών, αυτές 
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθµολογίας της Τεχνικής 
Προσφοράς, ΣΒq και προκρίνεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη Συνολική 
Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην Συνολική 
Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.  
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την 
παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.   
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια. 
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10.5 – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 
Α)  ΓΕΝΙΚΑ 

 
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 κλπ), οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ∆ιαγωνιζόµενους (Προσφέροντες) για τον 
σχεδιασµό και την σύνταξη των προσφορών τους. Οι απαραίτητες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, ο απαραίτητος εξοπλισµός των µηχανηµάτων, οι απαιτήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι 
είναι οι ακόλουθες  :  

 
 
 

Β)  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που θα παραθέσουµε αναλυτικά στην συνέχεια, 
αφορούν τα ακόλουθα είδη ανά ΤΜΗΜΑ :  

 
ΤΜΗΜΑ 1   :  «Προµήθεια ενός(1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και  

ενός (1) ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού» 
    ΤΜΗΜΑ  2   :   «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο και σφυρί» 
ΤΜΗΜΑ 3  : «Προµήθεια ενός (1) τεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και ενός (1) 

τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης». 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1  
 

Το ΤΜΗΜΑ 1 αφορά την προµήθεια εξοπλισµού για την επεξεργασία των αδρανών 
υλικών που υπάρχουν εντός του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και των εισερχοµένων 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Από τον κάδο θραυστήρα 
και τον κάδο κόσκινου θα προκύπτει υλικό που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
υλικό επικάλυψης για το κύτταρο του ΧΥΤΑ, ήτοι υλικό µε κοκκοµετρία < 5cm και 
υλικό που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επαναπλήρωση χανδάκων εκσκαφής 
και για την κατασκευή βάσης και υπόβασης οδών εντός του χώρου του ΧΥΤΑ.  
Ο εξοπλισµός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ πρέπει να πληροί τις παρακάτω Τεχνικές 
Προδιαγραφές: 

 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1   (είδος 1)      
Κάδος θραυστήρα δυναµικότητας περίπου 60tn/h  

 
1.  Γενικά χαρακτηριστικά  
Α) Ο προς προµήθεια κάδος θραυστήρα, θα είναι τελείως καινούργιος µε σύστηµα 

θραύσης σιαγώνας που θα προσαρτάται στον ερπυστριοφόρο εκσκαφέα του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2, ήτοι βάρος λειτουργίας µεγαλύτερο 23,00 τόνων. 

 Β) Ο κάδος θα λειτουργεί µε το υδραυλικό σύστηµα του εκσκαφέα. 
Γ) Ο κάδος θραυστήρα θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα 
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διακριτικά σηµεία που θα καθορίσει ο ∆ήµος Πάρου. 
 ∆) 

 
Το µηχάνηµα θα πρέπει να διαθέτει σήµανση συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε 
την οδηγία 2006/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

 Όλοι οι µηχανισµοί του θα είναι επισκέψιµοι για την εύκολη επισκευή και 
συντήρησή τους. 

- Τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι κατάλληλα αυτοπροστατευµένα ώστε να 
λειτουργούν απρόσκοπτα σε ανοιχτούς χώρους σε συνθήκες που επικρατούν 
σε χώρους επεξεργασίας αδρανών υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών, κατεδαφίσεων. 

    
 2.   Ειδικά χαρακτηριστικά 
1) 
2) 
3) 
 

4) 
 

5) 
 6) 
 7) 

Ο κάδος θα πρέπει να έχει δυναµικότητα περίπου (±10%) 60tn/h.  
Ο κάδος θα πρέπει να έχει όγκο φόρτωσης τουλάχιστον 0,80m3. 
Το στόµιο εισόδου θα έχει διαστάσεις πλάτος τουλάχιστον 900mm και ύψος 
τουλάχιστον 500mm.  
Η ρύθµιση του θραυστήρα στην έξοδο θα είναι τέτοια ώστε το εξερχόµενο υλικό 
να έχει διαστάσεις εύρους από 15mm έως 120mm. 
To βάρος του κάδου θα είναι περίπου (±10%) 3,5tn. 
Το υλικό της σιαγώνας θα είναι από κατάλληλο κράµα µετάλλου. 
Μαζί µε τον κάδο θραυστήρα θα παραδοθούν και οι απαιτούµενοι 
ταχυσύνδεσµοι καθολικής χρήσης («αρσενικός» για τον εκσκαφέα και 
«θηλυκός» ταχυσύνδεσµος για τον κάδο), µε κατάλληλη γεωµετρία ώστε να 
µειώνεται η καταπόνηση του εκσκαφέα. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2   (είδος 2) 
                 Κάδος κοσκινίσµατος χωρητικότητας τουλάχιστον 2,4m3  
 
1.  Γενικά χαρακτηριστικά  
Α) Ο προς προµήθεια κάδος κοσκίνου, θα είναι τελείως καινούργιος και θα 
προσαρτάται στον ερπυστριοφόρο εκσκαφέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2, ήτοι βάρος 
λειτουργίας µεγαλύτερο 23,00 τόνων. 
Β)   Ο κάδος θα λειτουργεί µε το υδραυλικό σύστηµα του εκσκαφέα. 
Γ) Θα χρησιµοποιείται τόσο στη φάση προ (αρχική διαλογή µπαζών από 
κατεδαφίσεις) και στη φάση µετά τη θραύση. 
Όλοι οι µηχανισµοί του θα είναι επισκέψιµοι για την εύκολη επισκευή και 
συντήρησή τους. 
- Τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι κατάλληλα αυτοπροστατευµένα ώστε να 
λειτουργούν απρόσκοπτα σε ανοιχτούς χώρους σε συνθήκες που επικρατούν 
σε χώρους επεξεργασίας αδρανών υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών, κατεδαφίσεων. 
 
2.  Ειδικά χαρακτηριστικά  
1. Το βάθος καλαθιού θα είναι τουλάχιστον 1200mm 
2. Η διάµετρος του πλέγµατος θα είναι τουλάχιστον 1600mm και το άνοιγµα 
βροχίδος του πλέγµατος θα έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να προκύπτει 
κοκκοµετρίας µικρότερης των 5cm. 
3.  Το βάρος του καλαθιού δεν θα υπερβαίνει τους 2tn 
4. Μαζί µε τον κάδο κοσκίνου θα παραδοθούν και οι απαιτούµενοι 
ταχυσύνδεσµοι καθολικής χρήσης («θηλυκός» ταχυσύνδεσµος), µε κατάλληλη 
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γεωµετρία ώστε να µειώνεται η καταπόνηση του εκσκαφέα. 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3   (είδος 3) 

Ηλεκτροµαγνήτης διαχωρισµού 
 
Ο προς προµήθεια ηλεκτροµαγνήτης θα είναι τελείως καινούργιος. 
Θα παρέχεται η δυνατότητα µαγνητικού διαχωρισµού του σιδήρου στην 
τροφοδοσία του υλικού µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό. Η αποµάκρυνση των 
µεταλλικών υλικών θα γίνεται µέσω κατάλληλου µαγνήτη που προσαρτάται 
στον κάδο θραύσης και άρα θα πρέπει να είναι συµβατός µε αυτόν. 
1.  Η τάση του µαγνήτη θα είναι 24V. 
2.  Το βάρος του µαγνήτη θα είναι περίπου (±10%) 300kg. 
3.  Μαζί µε τον µαγνήτη θα παρέχεται και όλος ο απαιτούµενος εξοπλισµός για 
τη στήριξη του µαγνήτη και την αποδοτικότερη λειτουργία του. 
Όλοι οι µηχανισµοί του θα είναι επισκέψιµοι για την εύκολη επισκευή και 
συντήρησή τους. 
- Τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι κατάλληλα αυτοπροστατευµένα ώστε να 
λειτουργούν απρόσκοπτα σε ανοιχτούς χώρους σε συνθήκες που επικρατούν 
σε χώρους επεξεργασίας αδρανών υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών, κατεδαφίσεων. 

 
 

 
 ΤΜΗΜΑ 2  

 
Το ΤΜΗΜΑ 2 αφορά την προµήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα για την τροφοδοσία 
των αδρανών υλικών προς επεξεργασία στους κατάλληλους χώρους εντός του 
Χ.Υ.Τ.Α. Επίσης ο προς προµήθεια εκσκαφέας θα χρησιµοποιείται για την µεταφορά 
των επεξεργασµένων υλικών στα προκαθορισµένα σηµεία, όπου αυτό απαιτείται.  
Ο εξοπλισµός του ΤΜΗΜΑΤΟΣ πρέπει να πληροί τις παρακάτω Τεχνικές 
Προδιαγραφές : 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1  (είδος 4) 
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας µε χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 1,2m3 και 

σφυρί βάρους περίπου 2tn  

  
1.   Γενικά χαρακτηριστικά  
Α)   Ο προς προµήθεια εκσκαφέας θα είναι τελείως καινούργιος, πρώτης χρήσης.   
Β) Ο ερπυστριοφόρος εκσκαφέας θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισµένος και 

αυτοπροστατευµένος ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα σε ανοιχτούς χώρους 
και ειδικά σε ΧΥΤΑ. Θα είναι κατάλληλος για εργασίες φόρτωσης µπαζών. 

Γ)  Η απόσταση ανάµεσα στις ερπύστριες καθώς και οι συνολικές διαστάσεις του 
πλαισίου θα πρέπει να είναι τέτοιες που να εξασφαλίζει την ευσταθή λειτουργία 
του µηχανήµατος µε πλήρες φορτίο στο µέγιστο ύψος φόρτωσης. 

∆)  Ο εκσκαφέας θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 
σηµεία που θα καθορίσει ο ∆ήµος Πάρου. 

Ε)  Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, προβολείς θέσεως 
εργασίας και περιστρεφόµενο φάρο. 

ΣΤ)  Το µηχάνηµα θα πρέπει να διαθέτει σήµανση συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε 
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την οδηγία 2006/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
 
2.   Ειδικά χαρακτηριστικά  
Ο προς προµήθεια εκσκαφέας θα είναι τελείως καινούργιος. Στο µπροστινό µέρος του 
εκσκαφέα θα υπάρχει µπούµα υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων 
εξοπλισµένη µε κάδο. 
∆ιαστάσεις 
1) Οι διαστάσεις του µηχανήµατος κατ’ άξονα και τα λοιπά στοιχεία θα πρέπει να 
τηρούν τις σχετικές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η κίνηση του εκσκαφέα θα γίνεται µε 
ερπύστριες µε πλάτος πέλµατος από 500mm έως 600mm και συνολικό πλάτος 
µηχανήµατος τέτοιο που να εξασφαλίζεται η οµαλή κίνησή του. Το ολικό πλάτος του 
πλαισίου του µηχανήµατος δεν θα υπερβαίνει τα 3,20m. Οι συνολικές διαστάσεις 
µεταφοράς θα είναι τέτοιες ώστε να χρησιµοποιούνται εύκολα και κοινά µέσα για την 
µετατόπιση του µηχανήµατος. 
2) Η µπούµα θα είναι µονοµπλόκ το πολύ έως 6,15m και µε το µπαστούνι κατάλληλου 
µήκους.  
3)  Ο εκσκαφέας θα εξοπλισθεί µε κάδο γενικής χρήσης, πολλαπλών χρήσεων, µε 
δόντια, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,2m3, για ειδικό βάρος υλικού έως 1,8t/m3, 
πλάτους έως 1.500mm.  
4)  Μαζί µε τον εκσκαφέα θα παραδοθεί και σφυρί βάρους λειτουργίας περίπου (±10%) 
2tn (µε τους απαιτούµενους ταχυσυνδέσµους), κατάλληλο για θραύση ογκωδών 
αδρανών υλικών και πίεση λειτουργίας την µέγιστη δυνατή για το βάρος του εκσκαφέα 
και το βάρος του σφυριού, 
5)  Το βάρος λειτουργίας του εκσκαφέα θα είναι τουλάχιστον 23.000 Kg και η πίεση επί 
εδάφους περίπου (±10%) 0,55 kg/cm2. 
Κίνηση: 
1)  Η µέγιστη ταχύτητα του µηχανήµατος θα είναι τουλάχιστον 5,0km/h. 
2) Το σύστηµα πέδησης θα δοκιµαστεί κατά την προσωρινή παραλαβή του εκσκαφέα, 
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι εντός των διεθνών παραδεκτών ορίων. 
Θάλαµος χειρισµού: 
1)  Ο θάλαµος χειρισµού θα είναι προδιαγραφών ROPS/FOPS (οδηγίες 86/295 και 
86/296/ΕΟΚ), τελείως κλειστού τύπου, µε θερµική και ηχητική µόνωση (θόρυβος εντός 
θαλάµου κατά ISO 6396 και εκτός κατά 2000/14/EC), σύστηµα οσµών και 
αντικραδασµική ανάρτηση. Ο θάλαµος θα περιλαµβάνει πλήρες ταµπλό οργάνων, 
ένδειξης και οπτικού ή/και ηχητικού ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή 
λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  
2)  Ο θάλαµος θα περιλαµβάνει και κλιµατισµό για θέρµανση και ψύξη. 
Κινητήρας: 
1)  Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, οικονοµικής κατανάλωσης 
καυσίµου, πετρελαίου, καθαρής ισχύος τουλάχιστον 110KW (κατά ISO 14396) στις 
1800rpm, υδρόψυκτος. 
2) Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου. Θα εκτιµηθεί η ύπαρξη προ-
φίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του µηχανήµατος 
για την κατάσταση του φίλτρου αέρα καθώς και η ύπαρξη συστήµατος 
προθερµάνσεως για οµαλή εκκίνηση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
3)  Το σύστηµα ψύξεως κινητήρα και ελαίου θα είναι υψηλής αποδόσεως για ζεστά 
κλίµατα και θα εξασφαλίζει την συνεχή οµαλή λειτουργία µε τις πλέον δυσµενείς 
συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον σκόνης και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων, 
χωρίς να απαιτείται συχνός καθαρισµός. Το κέλυφος του χώρου του κινητήρα να είναι 
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στιβαρής κατασκευής και να διαθέτει προστατευτικά φίλτρα - «σίτες» - ώστε να µην 
φράσσονται οι κυψέλες του ψυγείου από τα στερεά σωµατίδια του εισερχόµενου αέρα. 
4)  Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, µε σωλήνα 
εξάτµισης µονωµένη. 

5) Το µηχάνηµα θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές εκποµπών ρύπων ΙΙΙΒ/Tier 
4i 
Υδραυλικό σύστηµα: 
1) Το υδραυλικό σύστηµα θα λειτουργεί µέσω εµβολοφόρας υδραυλικής αντλίας 
µεταβλητής παροχής. Η µέγιστη παροχή του υδραυλικού συστήµατος θα πρέπει να 
είναι περίπου (±10%) 475 l/min, ενώ η πίεση του συστήµατος θα πρέπει να είναι 
περίπου (±10%) 380 bar. Το «γινόµενο της πιέσεως επί την παροχή» του υδραυλικού 
συστήµατος θα είναι το µέγιστο δυνατό καθώς εκφράζει την διαθέσιµη ισχύ του 
υδραυλικού συστήµατος. 
2) Το µηχάνηµα θα είναι εξοπλισµένο µε το κατάλληλο υδραυλικό κύκλωµα για 
µελλοντική λειτουργία εξαρτήσεων εκσκαφέα όπως σκούπας, αρπάγης, ειδικοί κάδοι, 
λαβίδες, σφυρί, λεπίδα προωθήσεως γαιών, περόνες κτλ., καθώς και των 
µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. 
-  Επιθυµητό είναι όπως : 
Όλοι οι υδραυλικοί σύνδεσµοι (ρακόρ) φέρουν στεγανωτικούς δακτυλίους (O-ring). 
Οι σωληνώσεις να συνδέονται πάνω στους υδραυλικούς κυλίνδρους µέσω ρακόρ και  
όχι µε συγκόλληση, για ευκολότερη επισκευή. 
- Το µηχάνηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµατα άριστης ποιότητας και αντοχής. Η  
ακριβής απόχρωση θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, µε βάση το διαθέσιµο χρωµα-
τολόγιο του µηχανήµατος. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1  (είδος 5) 
Τεµαχιστής ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών δυναµικότητας τουλάχιστον 

25tn/h για πρωτογενή τεµαχισµό 
 
1.   Γενικά χαρακτηριστικά  
Α) Η προς προµήθεια µονάδα θα είναι τελείως καινούργια. 
Β) Ο τεµαχιστής θα είναι κατάλληλος για τον τεµαχισµό ογκωδών απορριµµάτων 

που µπορεί να περιέχουν αντικείµενα από διάφορα υλικά, παλαιά ξυλεία, ξυλεία 
από κατεδαφίσεις, ξυλοπαλέτες, µικτή ξυλεία, τύµπανα καλωδίων, κλαδιά, 
πράσινη ξυλεία, ελαστικά αυτοκινήτων, στρώµατα κ.ά. 

Γ) Ο τεµαχιστής θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 
σηµεία που θα καθορίσει ο ∆ήµος Πάρου. 

 ∆) Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού.  
Ε) Το µηχάνηµα θα πρέπει να διαθέτει σήµανση συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε 

την οδηγία 2006/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
 
2.   Ειδικά χαρακτηριστικά 
- Ο τεµαχιστής θα έχει δυναµικότητα τουλάχιστον 25tn/h για ογκώδη απορρίµµατα µε 

την άνω σύσταση. Επί ποινή αποκλεισµού, ή δυναµικότητα αυτή για αυτά τα 
απορρίµµατα (µε απόκλιση -10%) θα διαπιστωθεί στη φάση της αξιολόγησης και 
προ της κατακύρωσης, µε τον ακόλουθο τρόπο: o υποψήφιος ανάδοχος θα 
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µεριµνήσει µε δική του δαπάνη ώστε να υπάρχει υποχρεωτικά φορτηγό εντός του 
οποίου θα γίνει χρονοµετρηµένη απόρριψη, και το οποίο θα ζυγιστεί σε πλάστιγγα. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει δικό του χειριστή 
για τον φορτωτή. Τυχόν µεγαλύτερη απόκλιση (-10%) της µετρηθείσας 
δυναµικότητας από την ζητούµενη, θα οδηγήσει σε αποκλεισµό της προσφοράς 
χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 

- Το εισερχόµενο υλικό θα εισέρχεται µέσω µίας χοάνης ωφέλιµου µήκους (χωρίς τις 
επεκτάσεις και µάλιστα στο κάτω στενότερο τµήµα της χοάνης), κατευθείαν πάνω 
από το χώρο τεµαχισµού, τουλάχιστον 2,5m. 

- Το συνολικό µήκος του µηχανήµατος µε την ταινία κλειστή δεν θα υπερβαίνει τα 
12m. Το τελικό ύψος εκφόρτωσης από την ταινία θα είναι τουλάχιστον 3m. 

- Το επεξεργασµένο υλικό θα εξέρχεται µέσω µεταφορικής ταινίας βαρέως τύπου, 
κατασκευασµένης από ειδικό πλαστικό χαµηλής φθοράς πλάτους τουλάχιστον 1m. 
Η µεταφορική ταινία θα είναι αναδιπλούµενη µέσω υδραυλικού συστήµατος για να 
µπορεί το µηχάνηµα να µετατοπιστεί. Το µηχάνηµα µπορεί να έχει µία ενιαία ή δύο 
ξεχωριστές ταινίες (µία οριζόντια κάτω από το χώρο τεµαχισµού και µία 
ανακλινόµενη για την τελική απόρριψη). 

- Οι διαστάσεις του εξερχόµενου υλικού θα είναι έως 400mm. Επιθυµητό το ποσοστό 
του εξερχόµενου υλικού µε διαστάσεις µεγαλύτερες των 400mm, να µην υπερβαίνει 
το 5% του συνόλου, ενώ η µέση διάσταση του να είναι της τάξεως των 100mm έως 
150mm. 

- Οι στροφές των αξόνων του τεµαχιστή θα είναι κατά το µέγιστο έως τις 40rpm. 
- Το συνολικό βάρος του µηχανήµατος θα είναι µικρότερο από 30tn. 
- Το σύστηµα θα αποτελείται από δύο αντίθετα περιστρεφόµενους άξονες ή 

εναλλακτικά από χαλύβδινο πλαίσιο που θα φέρει έναν περιστρεφόµενο  άξονα και 
ένα τραπέζι κοπής. Τα µαχαίρια κοπής θα είναι συνολικά τουλάχιστον 40 από 
ειδικό ατσάλι κατασκευών υψηλής αντοχής, κατά προτίµηση αφαιρούµενα για την 
εύκολη, ταχεία και οικονοµική αναγόµωση ή αλλαγή. Το σχήµα των οδόντων του 
άξονα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε σε συνδυασµό µε το εξωτερικό σχήµα της 
τράπεζας να εξασφαλίζεται κοπή και κατά την αντίστροφη κίνηση για να 
ελαχιστοποιούνται τα µπλοκαρίσµατα (επί ποινή αποκλεισµού). Η διαδικασία 
ξεµπλοκαρίσµατος και επαναφορά στην κανονική λειτουργία θα γίνεται αυτόµατα 
µέσω συστήµατος ελέγχου. 

- Η κίνηση στον/στους άξονες κοπής θα δίδεται από ένα πετρελαιοκινητήρα νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υδρόψυκτο από τους πλέον εξελιγµένους τύπους, 
ισχύος τουλάχιστον 250hp. Επί του κινητήρα θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένη 
αντλία λαδιού µεταβλητής παροχής η οποία θα τροφοδοτεί υδραυλικούς κινητήρες 
µε µεγάλη ροπή για την περιστροφή των αξόνων ροπής. 

- Ολόκληρο το συγκρότηµα θα είναι τοποθετηµένο επί ρυµουλκούµενου πλαισίου µε 
αερόφρενα και ABS.  

- Το µηχάνηµα θα λειτουργεί µε κατάλληλο τηλεχειριστήριο βιοµηχανικού τύπου. 
Από το τηλεχειριστήριο θα µπορούν να ρυθµιστούν ταχύτητα, 
ανέβασµα/κατέβασµα ταινίας, ανέβασµα κατέβασµα µαγνήτη κ.ά. 

- Η ταχύτητα των αξόνων θα µπορεί να ρυθµίζεται σε τουλάχιστον δύο επίπεδα, 
ανάλογα µε το είδος του προς τεµαχισµό υλικού. 

- Το µηχάνηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµατα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε 
να εξασφαλίζεται η αντισκωριακή προστασία του. Η ακριβής απόχρωση θα 
υποδειχθεί από την υπηρεσία, µε βάση το διαθέσιµο χρωµατολόγιο του 
µηχανήµατος. 

- Ο τεµαχιστής θα φέρει ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου εφοδιασµένο µε σύστηµα 
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PLC, εγκατεστηµένο εντός του τοπικού ηλεκτρολογικού πίνακα και µε οθόνη 
πολλαπλών ενδείξεων – ελέγχων - λειτουργιών και προειδοποιητικών για την 
ασφαλή λειτουργία αλλά και την διάγνωση βλαβών στο σύστηµα, ή (κατά 
προτίµηση) σύγχρονο πλήρως ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου µε µεγάλη (4΄΄ 
τουλάχιστον) οθόνη  LCD µε απεικονίσεις γραφικών. 

    -Η ύπαρξη συστήµατος ανίχνευσης και αποµάκρυνσης µεταλλικών αντικειµένων 
είναι υποχρεωτική.   

     -Το µηχάνηµα θα έχει σύστηµα καταβροχής νερού περιµετρικά της χοάνης για 
την ελάχιστη δυνατή παραγωγή σκόνης, τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, και θα 
µηδενίζεται ο κίνδυνος  πυρκαγιάς. Επιπλέον θα υπάρχει υποχρεωτικά σύστηµα 
που θα περιορίζει τον κίνδυνο εκτοξεύσεων υλικού από το χώρο τεµαχισµού (να 
περιγραφεί αναλυτικά). 

 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2   (είδος 6) 
 Τεµαχιστής δευτερογενούς θραύσης 

 
1.   Γενικά χαρακτηριστικά  
Α) Η προς προµήθεια µονάδα θα είναι τελείως καινούργια. 
Β) Ο τεµαχιστής θα είναι κατάλληλος για τον τεµαχισµό: ήδη προ-τεµαχισµένων 

υλικών από µικτή ξυλεία, παλέτες, τύµπανα καλωδίων κ.ά. ξυλώδη υλικά. 
Γ) Ο τεµαχιστής θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 

σηµεία που θα καθορίσει ο ∆ήµος Πάρου. 
∆) Το µηχάνηµα θα πρέπει να διαθέτει σήµανση συµµόρφωσης CE σύµφωνα µε 

την οδηγία 2006/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
 
2.    Ειδικά χαρακτηριστικά  
- Ο δευτερεύων τεµαχιστής θα έχει σύστηµα τεµαχισµού µε ρότορα και σταθερά 

µαχαίρια κατά προτίµηση παρά µε αναρτώµενα σφυριά, ικανού αριθµού για 
παραγωγή ισοτεµαχισµένου προϊόντος. 

- Η δυναµικότητά του θα είναι τουλάχιστον 40 m3/h εξερχόµενου υλικού. Επί ποινή 
αποκλεισµού, ή δυναµικότητα αυτή για το εξερχόµενο υλικό (µε απόκλιση -10%) θα 
διαπιστωθεί στη φάση της αξιολόγησης και προ της κατακύρωσης, µε τον ακόλουθο 
τρόπο: o υποψήφιος ανάδοχος θα µεριµνήσει µε δική του δαπάνη ώστε να υπάρχει 
υποχρεωτικά φορτηγό εντός του οποίου θα γίνει χρονοµετρηµένη απόρριψη, και το 
οποίο θα ογκοµετρηθεί. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να 
χρησιµοποιήσει δικό του χειριστή για τον φορτωτή. Τυχόν µεγαλύτερη απόκλιση (-
10%) της µετρηθείσας δυναµικότητας από την ζητούµενη, θα οδηγήσει σε 
αποκλεισµό της προσφοράς χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 

- Το σύστηµα τροφοδοσίας δεν θα έχει πλάτος µικρότερο από 1,20m. 
- Το τελικό εξερχόµενο προϊόν θα έχει διαστάσεις που θα βρίσκονται σε ένα εύρος 

που δεν θα είναι µεγαλύτερο από 80mm. Θα παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του 
µεγέθους του εξερχοµένου υλικού. 

- Το ύψος απόρριψης του υλικού δεν θα υπερβαίνει τα 3,5m. 
- Η κίνηση των αξόνων θα γίνεται από πετρελαιοκινητήρα νέας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας, υδρόψυκτο, ισχύος τουλάχιστον των 200hp. 
- Το συνολικό Ολικό Μικτό Φορτίο του µηχανήµατος θα είναι τουλάχιστον 12tn. 
- Το µηχάνηµα θα φέρεται επί ρυµουλκούµενου πλαισίου µε αερόφρενα και ABS. 
- Η ύπαρξη συστήµατος ανίχνευσης και αποµάκρυνσης µεταλλικών αντικειµένων είναι 

επιθυµητή. 
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- Θα υπάρχει δυνατότητα αντοχής / µη καταστροφής από τυχόν µέταλλα. 
- Το µηχάνηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµατα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να 

εξασφαλίζεται η αντισκωριακή προστασία του. Η ακριβής απόχρωση θα υποδειχθεί 
από την υπηρεσία, µε βάση το διαθέσιµο χρωµατολόγιο του µηχανήµατος. 

- Θα περιλαµβάνεται και σύστηµα ψεκασµού νερού για την µείωση της σκόνης που 
δηµιουργείται πλησίον της εγκατάστασης. 

- Το υλικό κατασκευής των κοπτικών άκρων θα είναι ατσάλι υψηλής αντοχής. 
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10.6 -  «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ» 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. Τα Φύλλα Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθούν την µορφή πίνακα 
ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Υπάρχει ένα Φύλλο Συµµόρφωσης 
ανά µηχάνηµα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, το/α φύλλο/α των αντιστοίχων 
µηχανηµάτων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, συµπληρωµένο/α και µε πλήρεις παραποµπές στην 
σελίδα / σελίδες του επιµέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική 
τεχνική περιγραφή είτε στα συνηµµένα σχετικά κείµενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή  
prospectus / manuals κλπ).  
2.  Κάθε τεχνική προσφορά όπως αναφέρεται και στο άρθρο 14.2 του Παραρτήµατος 
Β΄ της απόφασης διακήρυξης, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, 
πιστοποιητικά, σχέδια, υπολογισµούς κλπ των προσφεροµένων ειδών, εφόσον αυτές 
δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να 
προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφεροµένων ειδών εντός 
του τεχνικού φυλλαδίου. 

3. Για την συµπλήρωση των Φύλλων Συµµόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

o Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

o Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά 

ακολουθώντας την σειρά και συµπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης 

µε αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκµηρίωση ώστε να γίνει πλήρης 

αξιολόγηση από την Α.Α. 

o Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόµενο η σαφής 

παραποµπή (µε αριθµό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και 
στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει 
περιλάβει στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον 

φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο (βλέπε άρθρο 

14.2 του παραρτήµατος Β΄ της απόφασης διακήρυξης), που κατά την κρίση του 

διαγωνιζόµενου τεκµηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συµµόρφωσης.  

o Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι 
οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, 

Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική 

τεχνική έκθεση του επιµέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραµµιστεί το 

σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος 

του Φύλλου Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή 

(π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή  Α/Α 4.5). 
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ΤΜΗΜΑ 1  

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1.1  
Κάδος Θραυστήρα 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ1.1 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1.1 ∆υνατότητα προσάρτησης σε ερπυστριοφόρο 
εκσκαφέα µε βάρος λειτουργίας  µεγαλύτερο 
των 23τόνων 

  

1.2 Σύστηµα θραύσης   

1.3 Μέθοδος λειτουργίας κάδου   

1.4 Σήµανση συµµόρφωσης CE    

2.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

2.1 ∆υναµικότητα κάδου    

2.2 Όγκος φόρτωσης κάδου   

2.3 ∆ιαστάσεις στοµίου εισόδου   

2.4 ∆ιαστάσεις εξερχόµενου υλικού   

2.5 Βάρος κάδου    

2.6 Υλικό της σιαγώνας    

2.7 Χαρακτηριστικά ταχυσυνδέσµων   

3.  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

3.1 Εργοστάσια κατασκευής   

3.2 Επιµέρους λειτουργίες κάδου θραυστήρα   

3.3 Επισκεψιµότητα για επισκευή - συντήρηση   

3.4 Προστασία για λειτουργία σε χώρους 
επεξεργασίας αδρανών υλικών και 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, 
κατεδαφίσεων 
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ΤΜΗΜΑ 1  

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1.2  
Κάδος Κοσκίνου 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ1.2 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1.1 ∆υνατότητα προσάρτησης σε ερπυστριοφόρο 
εκσκαφέα – φορτωτή µε βάρος λειτουργίας 
µεγαλύτερο των 23,00 τόνων 

  

1.2 Μέθοδος λειτουργίας κάδου   

1.3 Σήµανση συµµόρφωσης CE   

1.4 ∆υνατότητα χρήσης στην προδιαλογή και 
µετά τη θραύση 

  

2.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

2.1 Βάθος καλαθιού    

2.2 ∆ιαστάσεις του πλέγµατος-άνοιγµα βροχίδος 
πλέγµατος 

  

2.3 Βάρος καλαθιού    

2.4 Χαρακτηριστικά ταχυσυνδέσµων    

2.5 ∆ιαστάσεις εξερχόµενου προϊόντος   

3.  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

3.1 Εργοστάσια κατασκευής   

3.2 Επιµέρους λειτουργίες κάδου κοσκίνου   

3.3 Επισκεψιµότητα για επισκευή - συντήρηση   

3.4 Προστασία για λειτουργία σε χώρους 
επεξεργασίας αδρανών υλικών και 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, 
κατεδαφίσεων 

  

 
 



- 112 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ -  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

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

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

                                

 
ΤΜΗΜΑ 1  

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1.3  
Ηλεκτροµαγνήτης ∆ιαχωρισµού 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ1.3 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   

1.1 Συµβατότητα µε τον κάδο θραύσης   

1.2 Μέθοδος λειτουργίας   

1.3 Τάση µαγνήτη    

1.4 Βάρος µαγνήτη    

1.5 Χαρακτηριστικά εξοπλισµού στήριξης µαγνήτη   

2.  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

2.1 Εργοστάσια κατασκευής   

2.2 Επιµέρους λειτουργίες ηλεκτροµαγνήτη 
διαχωρισµού 

  

2.3 Επισκεψιµότητα για επισκευή - συντήρηση   

2.4 Προστασία για λειτουργία σε χώρους 
επεξεργασίας αδρανών υλικών και 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, 
κατεδαφίσεων 
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ΤΜΗΜΑ 2  

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2.1  
Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ2.1 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1.1 Συνολικές διαστάσεις του πλαισίου     

1.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση - Απαιτούµενος 
φωτισµός. 

  

1.3 Σήµανση συµµόρφωσης CE    

2.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

2.1. ∆ιαστάσεις   

2.1.1 ∆ιαστάσεις του µηχανήµατος κατ’ άξονα    

2.1.2 ∆ιαστάσεις ερπυστριών   

2.1.3 ∆ιαστάσεις πλαισίου µηχανήµατος   

2.1.4 Χαρακτηριστικά µπούµας    

2.1.5 Χωρητικότητα και διαστάσεις κάδου   

2.1.6 Βάρος σφυριού   

2.1.7 Τρόπος λειτουργίας Σφυριού   

2.1.8 Βάρος λειτουργίας εκσκαφέα   

2.1.9 Πίεση επί εδάφους  εκσκαφέα   

2.2. Κίνηση   

2.2.1 Μέγιστη ταχύτητα µηχανήµατος   

2.2.2 Σύστηµα πέδησης   

2.3. Θάλαµος χειρισµού   

2.3.1 Περιγραφή θαλάµου χειρισµού   

2.3.2 Κλιµατισµός   

2.4. Κινητήρας   
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2.4.1 Χαρακτηριστικά κινητήρα   

2.4.2 Φίλτρα   

2.4.3 Σύστηµα ψύξεως κινητήρα και ελαίου   

2.4.4 Προδιαγραφές εκποµπών ρύπων    

2.5 Υδραυλικό σύστηµα: 
 

  

2.5.1  Χαρακτηριστικά υδραυλικού συστήµατος    

2.5.2  Μελλοντική λειτουργία εξαρτήσεων    

3.  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

3.1 Εργοστάσια κατασκευής   

3.2 Επιµέρους λειτουργίες ερπυστριοφόρου 
εκσκαφέα 

  

3.3 Επισκεψιµότητα για επισκευή - συντήρηση   

 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3.1  

Λειοτεµαχιστής ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ3.1 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1.1 Είδη υλικών προς επεξεργασία   

1.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση   

1.3 Σήµανση συµµόρφωσης CE    

2.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

2.1 ∆υναµικότητα    

2.2 Ωφέλιµο µήκος χοάνης εισόδου    

2.3 ∆ιαστάσεις µηχανήµατος   
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2.4 Χαρακτηριστικά µεταφορικής ταινίας εξόδου   

2.5 ∆ιαστάσεις εξερχόµενου υλικού   

2.6 Στροφές αξόνων   

2.7 Συνολικό βάρος µηχανήµατος    

2.8 Σύστηµα τεµαχισµού   

2.9 Χαρακτηριστικά µαχαιριών κοπής   

2.10 Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος   

2.11 Χαρακτηριστικά κινητήρα   

2.12 Τρόπος µεταφοράς µηχανήµατος   

2.13 Τρόπος Χειρισµού µηχανήµατος   

2.14 Ρύθµιση ταχύτητας περιστροφής αξόνων   

2.15 Ηλεκτρολογικός πίνακας µηχανήµατος   

2.16 Σύστηµα ανίχνευσης και αποµάκρυνσης 
µετάλλων 

  

2.17 Σύστηµα καταβροχής νερού, επίπεδα 
θορύβου, µηδενισµός κινδύνου  πυρκαγιάς, 
σύστηµα περιορισµού κινδύνου εκτοξεύσεων 
υλικού από το χώρο τεµαχισµού  
 

  

3.  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

3.1 Εργοστάσια κατασκευής   

3.2 Επιµέρους λειτουργίες λειοτεµαχιστή 
ογκωδών αντικειµένων 

  

3.3 Χρώµα µηχανήµατος   
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ΤΜΗΜΑ 3 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3.2  

Τεµαχιστής δευτερογενούς θραύσεως 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  Φ3.2 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1.1 Είδη υλικών προς επεξεργασία   

1.2 Ηλεκτρική εγκατάσταση   

1.3 Σήµανση συµµόρφωσης CE    

2.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

2.1 Σύστηµα τεµαχισµού    

2.2 ∆υναµικότητα τεµαχιστή    

2.3 ∆ιαστάσεις συστήµατος τροφοδοσίας   

2.4 Χαρακτηριστικά εξερχόµενου 
προϊόντος 

  

2.5 Χαρακτηριστικά κινητήρα   

2.6 Συνολικό ολικό µικτό φορτίο 
µηχανήµατος 

  

2.7 Τρόπος µεταφοράς µηχανήµατος   

2.8 Ύπαρξη συστήµατος ανίχνευσης και 
αποµάκρυνσης µεταλλικών αντικειµένων 

  

2.9 ∆υνατότητα αντοχής / µη καταστροφής από 
τυχόν µέταλλα 

  

2.10 Σύστηµα ψεκασµού νερού   

2.11 Χαρακτηριστικά κοπτικών άκρων   

3.  ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

3.1 Εργοστάσια κατασκευής   

3.2 Επιµέρους λειτουργίες τεµαχιστή 
δευτερογενούς θραύσεως 

  

3.3 Χρώµα µηχανήµατος   
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10.7 -   «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 

Α)   ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  2/2014 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ 1 :   «Προµήθεια ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κόσκινου και ενός (1) 
ηλεκτροµαγνήτη διαχωρισµού»   

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

(τεµάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙ∆ΟΥΣ χωρίς 

ΦΠΑ  
(αριθµητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ∆Α-
ΠΑΝΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
χωρίς ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

1 Κάδος θραυστήρα 1   

2 Κάδος κοσκίνου  1   

3 Ηλεκτροµαγνήτης διαχωρισµού 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
1,  χωρίς Φ.Π.Α.  (Κ)                               (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση 
καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση των 
ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην ∆ιακήρυξη)   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
1,  χωρίς Φ.Π.Α.                                    (αριθµητικώς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΦΠΑ    …..% 
ΠΟΣΟ  ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
1 µε ΦΠΑ                                                 (ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
1 µε ΦΠΑ                                                (αριθµητικώς) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  (Υπογραφή / Ηµεροµηνία) 
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ΤΜΗΜΑ 2 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  2/2014 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ 2 :   «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο και σφυρί»   

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

(τεµάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙ∆ΟΥΣ χωρίς 

ΦΠΑ  
(αριθµητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ∆Α-
ΠΑΝΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
χωρίς ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

1 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
2,  χωρίς Φ.Π.Α.  (Κ)                              (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση 
καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση των 
ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην ∆ιακήρυξη)   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
2,  χωρίς Φ.Π.Α.                                     (αριθµητικώς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΦΠΑ    …..% 
ΠΟΣΟ  ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
2 µε ΦΠΑ                                                 (ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
2 µε ΦΠΑ                                                (αριθµητικώς) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  (Υπογραφή / Ηµεροµηνία) 
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ΤΜΗΜΑ 3 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  2/2014 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ 3 :    «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών και ενός  
(1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης»   

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

(τεµάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΕΙ∆ΟΥΣ χωρίς 

ΦΠΑ  
(αριθµητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ ∆Α-
ΠΑΝΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
χωρίς ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

1 
Λειοτεµαχιστής ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών 

1   

2 
Τεµαχιστής δευτερογενούς 

θραύσης 
1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
3,  χωρίς Φ.Π.Α.  (Κ)                              (ολογράφως) 
(στην οποία περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση 
καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση των 
ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην ∆ιακήρυξη)   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
3,  χωρίς Φ.Π.Α.                                    (αριθµητικώς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΦΠΑ    …..% 
ΠΟΣΟ  ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
3 µε ΦΠΑ                                                 (ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
3 µε ΦΠΑ                                                (αριθµητικώς) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  (Υπογραφή / Ηµεροµηνία) 
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                 Β)    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να δηλώσει εγγράφως τον επιθυµητό τρόπο πληρωµής, 
για την προµήθεια των µηχανηµάτων κατά το άρθρο 14.3 του παρόντος 
παραρτήµατος.  
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10.8  -  «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
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 ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της 
Υπηρεσίας σας της…………………….., για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη 
: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»,  σύµφωνα µε 
την υπ’ αρ. ……… ∆ιακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισµό του 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια 
ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και  ενός (1) ηλεκτρο-
µαγνήτη διαχωρισµού» που περιλαµβάνει τα είδη : ………………………….……, 
ή του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε 
κάδο και σφυρί» που περιλαµβάνει τα είδη : ………………….…………………….. 
ή του 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» που 
περιλαµβάνει τα είδη : ………………………………………………………… 
(παραµένει το ΤΜΗΜΑ για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά).   

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 
υποχρέωσή 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) 
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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 έχει ισχύ µέχρι τις 
…./…../…….. οπότε και θα 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. 

7. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 
                   
                                (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 

 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
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 ιδιότητάς 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 την πράξη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», που αφορά προµήθεια 
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ……… ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισµό του 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια 
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ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και ενός (1) ηλεκτρο-
µαγνήτη διαχωρισµού» που περιλαµβάνει τα είδη : ………………………….……, 
ή του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε 
κάδο και σφυρί» που περιλαµβάνει τα είδη : ………………….…………………….. 
ή του 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» που 
περιλαµβάνει τα είδη : ………………………………………………………… 

       (παραµένει το ΤΜΗΜΑ για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά). 
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, πως 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 
υποχρέωσή 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 τις ……/………/…….. οπότε και θα 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 ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  3 
 

                   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 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 των ειδών της από ………… Σύµβασης µετά 
την Οριστική παραλαβή της προµήθειας και για χρόνο ίσο µε……….., µεταξύ 
της………. ……………και της ……………, που αφορά στο διαγωνισµό της 
Υπηρεσίας σας της ………………….. µε αντικείµενο την πράξη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ……… 
∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισµό του 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια 
ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και ενός (1) ηλεκτρο-
µαγνήτη διαχωρισµού» που περιλαµβάνει τα είδη : ………………………….……, 
ή του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε 
κάδο και σφυρί» που περιλαµβάνει τα είδη : ………………….…………………….. 
ή του 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών 
αντικειµένων και κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» που 
περιλαµβάνει τα είδη : ………………………………………………………… 

       (παραµένει το ΤΜΗΜΑ για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά).   
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 και την …/…/……….., 
οπότε και θα 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. 
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6.  Βεβαιούµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 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) 
                                                                                                  
 

 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  4 
 

                   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ               

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, και µέχρι του ποσού των 
………………….. ευρώ, και ολογράφως ………..………,  πλέον τόκων επί της 
προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της 
οποίας εγγυόµαστε, για την  λήψη προκαταβολής, ίσης µε το ……% της συµβατικής 
αξίας προ ΦΠΑ εκ  ………………..…. ευρώ, της µε αριθµ ………σύµβασης που 
υπέγραψε µαζί σας η παραπάνω εταιρεία στις ………………... και αφορά τα είδη : 
……………………, ………………….., ……………………., σε συνέχεια του 
διαγωνισµού της Υπηρεσίας σας της ……/…./……… µε αντικείµενο την Πράξη : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», σύµφωνα µε την υπ’ 
αρ. ……… διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγυητική αφορά στον εξοπλισµό του 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια 
ενός (1) κάδου θραυστήρα, ενός (1) κάδου κοσκίνου και ενός (1) ηλεκτροµαγνήτη 
διαχωρισµού» που περιλαµβάνει τα είδη : ………………………….……, ή του 2ου 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα µε κάδο και σφυρί» 
που περιλαµβάνει τα είδη : ………………….…………………….. ή του 3ου 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «Προµήθεια ενός (1) λειοτεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων και 
κλαδιών και ενός (1) τεµαχιστή δευτερογενούς θραύσης» που περιλαµβάνει τα είδη : 
………………………………………………………… 
(παραµένει το ΤΜΗΜΑ για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά). 
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 
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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 τις …/…./……., οπότε και 
θα 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. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
6.  Βεβαιούµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆, 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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