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1.    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 
Επωνυμία                                                                                      ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση                                                            ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 

Πόλη                                                                                               ΡΑΦΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός                                                               19009 

Χώρα                                                                                                                                                                    ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS                                                                         GR300 

Τηλέφωνο                                                                                      2294321000 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο                                                         mkoutantou@0164.syzefxis.gov.gr 

 Αρμόδια για πληροφορίες                                                                                                  ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  

                                                                        &   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

                                                                                                                                                            ΤΗΛ. 2294079224 ΦΑΞ. 2294023481  

  Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)                             www.rafina-pikermi.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              

 

                                                        
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση ( Υποτομέας ΟΤΑ) 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Η  σύμβαση  ανατίθεται  από  Εθνική  Κεντρική  Αρχή  Αγορών  (ΕΚΑΑ)  /  Κεντρική  Αρχή  Αγορών  (ΚΑΑ)  

ΕΚΑΑ/ΚΑΑ. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

1.2   Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
 

Είδος διαδικασίας 
 

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

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 303.800,00  € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) και : Α) για την προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων θα βαρύνει τον κωδικό του 

προϋπολογισμού του έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ   62.7131.02 με το ποσό των 217.000,00 €   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% το οποίο προέρχεται από χρηματοδότηση του προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Β) για την προμήθεια ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN (δύο οχημάτων VAN Μ.Φ. 2.5 tn, και ενός οχήματος 

VAN Μ.Φ. 3.3 tn) θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ: 

25.7132.02 με ποσό 49.600,00 ευρώ , τον Κ.Α 35.7132.05  με ποσό 37.200,00. Η χρηματοδότηση της 

προμήθειας ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN είναι από ιδίους πόρους. 

1.3   Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η  αναζήτηση αναδόχου ή αναδόχων  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN (δύο οχημάτων VAN Μ.Φ. 2.5 tn και ενός 

οχήματος VAN Μ.Φ. 3.3 tn). 

Συγκεκριμένα:  

Με την 65/2021 (ΑΔΑ:615ΒΩ16–801) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το πρακτικό 

αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών    των υπ΄ αριθμ. 104581, 

104585 , 104654 και 105657 ηλεκτρονικών διαγωνισμών, που αφορούσαν   την προμήθεια 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ,ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ,    ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,  ματαιώθηκε/ακυρώθηκε την διαδικασία σύναψης σύμβασης για 

τα είδη των ομάδων Β και Γ  και αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας ανοιχτού διεθνούς 

διαγωνισμού σε ότι αφορά την προμήθεια των ειδών των ομάδων Β (ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) και Γ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN) με την τροποποίηση  των όρων διακήρυξης.» 

Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε  η 19/2021 και η 20/2021 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου   για την προμήθεια 

οχημάτων VAN και οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων αντίστοιχα   με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής. 

Κατόπιν της παρούσας διαδικασίας  ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω οχήματα - 
μηχανήματα: 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ Α  

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ Α  

1 ΟΧΗΜΑ VAN Μ.Φ. 2.5 tn 2 

2 ΟΧΗΜΑ VAN Μ.Φ. 3.3 tn 1 

Το υπό προμήθεια πλυντήριο κάδων απορριμμάτων θα είναι αυτοκινούμενο (πλαίσιο και 

υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου 

κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  κατάλληλο για πλύση και απολύμανση 

κάδων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1100 lt, με σύστημα υψηλής πίεσης , για τον 

εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να 

ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η 

ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτική λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών. 

Τα υπό προμήθεια VAN Μ.Φ 2,5tn θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα οχήματα  μεταφοράς 

προσωπικού υλικών – εργαλείων των υπηρεσιών του Δήμου  θα είναι  κλειστού τύπου βαν μικρής 

κατηγορίας, με τρεις (3) θέσεις στην καμπίνα δυο (2) πλαϊνές πόρτες καμπίνας , μια (1) πλαϊνή 

συρόμενη πόρτα του χώρου μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος  και μια (1) πίσω 

πόρτα του χώρου μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος   διπλά ανοιγόμενη. Τα 

οχήματα  θα είναι πετρελαιοκίνητα, αναγνωρισμένου κατασκευαστή για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. 
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Το υπό προμήθεια VAN Μ.Φ. 3.3 tn θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο όχημα μεταφοράς 

προσωπικού υλικών – εργαλείων των υπηρεσιών του Δήμου  θα είναι  κλειστού τύπου βαν μικρής 

κατηγορίας, με τρεις (3) θέσεις στην καμπίνα δυο (2) πλαϊνές πόρτες καμπίνας , δύο (2) πλαϊνές 

συρόμενες πόρτες του χώρου μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος  και μια (1) 

πίσω πόρτα του χώρου μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος   διπλά ανοιγόμενη. 

Το όχημα   θα είναι πετρελαιοκίνητο, αναγνωρισμένου κατασκευαστή για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους  ακόλουθους κωδικούς του Κοινού λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων  CPV 34144000-8 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ), CPV 34115000-6( 

Όχημα VAN Μ.Φ. 2.5 tn και  Όχημα VAN Μ.Φ. 3.3 tn). 

Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από  συμβάσεις που υποδιαιρούνται σε τμήματα – ομάδες :   

Τμήμα – Ομάδα Α: Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων. 

Τμήμα – Ομάδα Β: Β1 Προμήθεια VAN Μ.Φ. 2.5 tn και Β2 Προμήθεια VAN Μ.Φ. 3.3 tn 

Κάθε τμήμα  - ομάδα θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ως ξεχωριστός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και θα λάβει ξεχωριστό αύξοντα συστημικό αριθμό. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είτε  για κάθε τμήμα – ομάδα 

χωριστά είτε για το σύνολο των τμημάτων ομάδων όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω και 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 303.800,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και : Α) για την προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων θα 

βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισμού του έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ   62.7131.02 με 

το ποσό των 217.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% το οποίο προέρχεται από 

χρηματοδότηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Β) για την προμήθεια ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN (δύο 

οχημάτων VAN Μ.Φ. 2.5 tn, και ενός οχήματος VAN Μ.Φ. 3.3 tn) θα βαρύνει τους κωδικούς του 

προϋπολογισμού του έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ: 25.7132.02 με ποσό 49.600,00 ευρώ , τον 

Κ.Α 35.7132.05  με ποσό 37.200,00. Η χρηματοδότηση της προμήθειας ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN (δύο 

οχημάτων VAN Μ.Φ. 2.5 tn, ενός οχήματος VAN Μ.Φ. 3.3 tn θα  είναι από ιδίους πόρους. 

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων , που θα προκύψουν από την παρούσα διακήρυξη   ορίζεται σε 

δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού της σύμβασης δίδεται στο παράρτημα της 

παρούσας. 

Οι  συμβάσεις που θα προκύψουν από την παρούσα διακήρυξη  θα ανατεθούν ύστερα από την 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς , μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – τιμής. 

 
1.4   Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)30,  “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,  
τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις ”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267) 
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«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013» 
 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 
 

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές » 
 

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

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 
 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)   
 

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

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», 35,

 

 
 

του ν. 3310/2005 , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 
 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 
του Ν.2690/1999(Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15. 
 

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

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

Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η υπ. αριθ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ75ΟΩ16-ΓΧΧ) για την συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έτους 2021.  
Οι  υπ΄αριθμ. πρωτ. 4711/31-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΦΦΩ16-ΨΧΟ) , 4712/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Ξ3Ω16-ΤΨ7) και 
4709/31-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΗΨΩ16-ΛΟΜ). 
Tην  υπ΄αποφ.  122/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΔΓΩ16-6ΗΡ ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 
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περί α) έγκρισης των υπ' αριθ. 19/2021 και 20/2021 μελετών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
Περιβάλλοντος  & Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
VAN ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ . 
 

1.5   Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16- 06 -2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. 

Η διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης προσφορών  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. 
 

1.6   Δημοσιότητα 
 
 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/05/2021 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας προσωρινό αριθμό αναφοράς ENOTICES-

ekolovou/2021-062053.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    

:  http://www.promitheus.gov.gr,   
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.rafina-pikermi.gr. 
Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 5 ν. 
4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 
παρ. 12 ν. 4412/2016. 

 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,   τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

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

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

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.1   Γενικές Πληροφορίες 

 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης   είναι τα ακόλουθα: 
 

  Οι υπ' αριθ. 19/2021, και 20/21 μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος  & Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 

  η  παρούσα  Διακήρυξη    με  τα  Παραρτήματα    που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος αυτής . 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

               οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες  
οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών  – διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από εγγεγραμμένους    στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  [Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες] 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 

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

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα  επικυρωμένα, και η μετάφραση των 
εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε  μορφής  επικοινωνία με την αναθέτουσα  αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 
 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

 

2.2   Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς   ή   πολυμερείς   συμφωνίες   με   την   Ένωση   σε   θέματα   διαδικασιών   ανάθεσης   δημοσίων 
συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή   για την υποβολή προσφοράς 
 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από  συμβάσεις που υποδιαιρούνται σε τμήματα – ομάδες :   

Τμήμα – Ομάδα Α: Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων. 

Τμήμα – Ομάδα Β: Β1 Προμήθεια VAN Μ.Φ. 2.5 tn και Β2 Προμήθεια VAN Μ.Φ. 3.3 tn 

Κάθε τμήμα  - ομάδα θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ως ξεχωριστός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και θα λάβει ξεχωριστό αύξοντα συστημικό αριθμό. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είτε  για κάθε τμήμα – ομάδα 

χωριστά είτε για το σύνολο των τμημάτων ομάδων όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω και 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας. 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στους ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς, που αφορούν τη σύναψη των 

συμβάσεων, που προκύπτουν από την παρούσα διακήρυξη, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό , το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας εκτός ΦΠΑ (όπως αυτή έχει 

ορισθεί στον προϋπολογισμό των υπ΄αριθμ. 19/2021 και 20/2021 μελετών της Δ/νσης Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου του παραρτήματος της 

παρούσας διακήρυξης)   του τμήματος – ομάδας (Τμήμα – Ομάδα Α, Τμήμα – Ομάδα Β,),  για το οποίο 

κατατίθεται προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα – ομάδες της παρούσας διακήρυξης , 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της παρούσης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, 
σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.   
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς  του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους  : 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 
γ) απάτη,  κατά την έννοια  του  άρθρου  1 της σύμβασης  σχετικά  με την προστασία  των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού, διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  του  ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE  
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου     αφορά  κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 
 

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

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος   ή την εθνική 
νομοθεσία   ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική 
ασφάλιση. 
 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 
την καταβολή τους84. 
 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος  
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2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 

(ε) εάν μία κατάσταση  στρέβλωσης του ανταγωνισμού  από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη  
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  
 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας   σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
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Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 
 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. 
 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού. 

 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για: 

 Α) Το Τμήμα – Ομάδα Α  

 απαιτείται να διαθέτουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 1.050.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη (2018-2019-2020) 

 και μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη (2018-2019-2020) τουλάχιστον 350.000 ευρώ. 

Β) Το Τμήμα – Ομάδα Β 

απαιτείται να διαθέτουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 420.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη (2018-2019-2020) 

και μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη (2018-2019-2020) τουλάχιστον 140.000 ευρώ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019-2020 , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις προμηθειών  
του τύπου οχήματος ή μηχανήματος που θα καταθέσουν προσφορά ( Τμήμα – Ομάδα Α: Προμήθεια 
πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων Τμήμα – Ομάδα Β: Β1 Προμήθεια VAN Μ.Φ. 2.5 tn και Β2 Προμήθεια VAN 
Μ.Φ. 3.3 tn ) ύψους μέχρι του διπλάσιου του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο 
κάθε τμήμα – ομάδα.   
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που 
σχετίζεται με το επίπεδο εμπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο ζητούμενο αριθμό παραδόσεων κατά 
την τελευταία τριετία (δύο συμβάσεις) ιδίων ή παρομοίων οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης.    

Στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν 
την τελευταία τριετία 2018-2019-2020   ιδίων ή παρομοίων  οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης για το 
οποίο υποβάλει προσφορά   με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 
ιδιωτικού παραλήπτη. 
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Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα 
μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η μερική 
κάλυψη της απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

Ο  οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου 
επιλογής που σχετίζεται με διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων και τεχνικής ικανότητας του  προσωπικού  το 
οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο 
αριθμό κατάλληλου εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας :  
α) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και ο 

αριθμός των διοικητικών  στελεχών των τελευταίων τριών ετών του οικονομικού φορέα που σχετίζονται με 
την προμήθεια που εκδηλώνει ενδιαφέρον ο οικονομικός φορέας . 

β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΕΕΕΣ τα ονοματεπώνυμα του τεχνικού προσωπικού που θα 
χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων ειδών καθώς και το 
ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για τον έλεγχο της ποιότητας. 

γ) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ οι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του 
τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει  ο οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των 
προσφερόμενων ειδών, από όπου θα προκύπτει η τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα με 
διαθεσιμότητα  συνολικά τουλάχιστον τριών εξειδικευμένων τεχνιτών, με ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ.    

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού: 
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 
• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης. 
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:  
• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 

συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή.  
• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.   
• Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρμόδια Αρχή, με την οποία θα δεσμεύονται 

οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον υποψήφιο ανάδοχο για 
όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.  

 

Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου επιλογής που 
σχετίζεται με διάθεση από μέρους του ικανών τεχνικών πόρων, δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό 
τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει  ένα (1) κινητό συνεργείο για την επί 
τόπου τεχνική υποστήριξη των οχημάτων του Δήμου για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών.   

Θα δηλωθεί από τον οικονομικό φορέα στο ΕΕΕΣ η ύπαρξη άδειας λειτουργίας συνεργείου εκδοθείσα από 
τον αρμόδιο φορέα, σε ισχύ και κατάλληλη για τις  επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια 
της τεχνικής υποστήριξης των δημοπρατούμενων ειδών.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει και με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν 
την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο 
για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης 
αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, 
σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες 
αυτές.   

Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που 
σχετίζεται με την προσκόμιση δείγματος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του θα επιδείξει δείγμα της προσφερόμενης 
προμήθειας με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα 
τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης προμήθειας με 
ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε τόπο που θα υποδείξει ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου. 
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Οποιαδήποτε έξοδα απαιτηθούν για την επίδειξη του δείγματος (έξοδα μεταφοράς κ.λπ.)  θα βαρύνουν τους  
συμμετέχοντες. 

Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του ΕΕΕΣ   ότι πληροί τις απαιτήσεις 
του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα μέτρα που λαμβάνει για την διασφάλιση της ποιότητας και για 
την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφερομένων 
ειδών.   

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει 
τα παρακάτω: 

- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και  
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο ,και ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία OHSAS 
18001:2007 ή ισοδύναμο,  που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα 
πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ ότι πληροί τις απαιτήσεις του 
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων προϊόντων, επαληθευόμενη ως εξής:  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει  
αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης . 
 
 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς με την κατάθεση της προσφοράς θα προσκομίσουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με 
τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης του οικονομικού φορέα (πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και ασφάλειας και 
υγιεινής στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα, µε πεδίο πιστοποίησης που να περιλαμβάνει την 
προμήθεια που θα αφορά την προσφορά τους, στην Ελληνική γλώσσα. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων για την τοποθέτηση του εξοπλισμού της παιδικής χαράς 
(οργάνων, δαπέδων , μεταλλικής κρήνης αποξηλώσεις, συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού) γίνεται 
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από 
έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
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Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην διαδικτυακής πλατφόρμα του ηλεκτρονικού διεθνούς 
διαγωνισμού για την διαδικασία της ανάθεσης της προμήθειας και στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ  καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

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

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

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

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

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

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 

ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 
105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν120. 
 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
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της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου τους: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές  προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση 
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 
την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) « Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 123.και 
 

δ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.9.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον 
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αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 

B.  2.  Για την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας για  την  άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους εγκατάστασης.  Οι οικονομικοί  φορείς που  είναι  εγκατεστημένοι  σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το 
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν απόσπασμα οικονομικής κατάστασης των τελευταίων τριών  ετών έτη 
(2018-2019-2020) ( π.χ. ισολογισμοί όπου θα σημειώνουν πάνω το στοιχείο που αποδεικνύει τον κύκλο 
εργασιών). Με ένορκη βεβαίωση που θα καταθέσουν θα αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών των τελευταίων 
τριών ετών καθώς και τον μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών. Στην ένορκη βεβαίωση ο ανάδοχος θα θέσει 
σε γνώση του φορέα από που αντλεί τα παραπάνω στοιχεία και θα υποβάλλει συνημμένα της ένορκης 
βεβαίωσης τα έγγραφα που χρησιμοποίησε για την απόδειξη των απαιτούμενων κριτηρίων 
χρηματοοικονομικής επάρκειας. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με αντίστοιχη ένορκη βεβαίωση και με προσκόμιση συνημμένα  οποιουδήποτε άλλου κατάλληλο και 
σχετικού έγγραφο. 

 

Β.4.   Για   την   απόδειξη   της   τεχνικής   ικανότητας   της   παραγράφου   2.2.6   οι   οικονομικοί   φορείς 
προσκομίζουν τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα ή ένορκη βεβαίωση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα 
παραστατικά που αποδεικνύουν αυτή και αφορούν  την τεχνική ικανότητα τους. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας τα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία της παραγράφου2.26 
και 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ISO διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα   πρέπει   
να   προκύπτουν   η   νόμιμη   σύστασή   του,   όλες   οι   σχετικές   τροποποιήσεις   των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 
 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους   που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο 
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οργανισμό πιστοποίησης. 
 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

Β.9.  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
2.3   Κριτήρια Ανάθεσης 

 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στις υπ' 
αριθ. 19/2021 και 20/2021 μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 
προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι 
ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 
2.4   Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και στο Παράρτημα  της 
Διακήρυξης.  

Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από  συμβάσεις που υποδιαιρούνται σε τμήματα – ομάδες :   

Τμήμα – Ομάδα Α: Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων. 

Τμήμα – Ομάδα Β: Β1 Προμήθεια VAN Μ.Φ. 2.5 tn και Β2 Προμήθεια VAN Μ.Φ. 3.3 tn 
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Κάθε τμήμα  - ομάδα θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ως ξεχωριστός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και θα λάβει ξεχωριστό αύξοντα συστημικό αριθμό. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είτε  για κάθε τμήμα – ομάδα 

χωριστά είτε για το σύνολο των τμημάτων ομάδων όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω και 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
 

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 
 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 
 

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας  
την κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής του  άρθρου  3 παρ. 3.2 έως 3.4 της   Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 

Μετά την παρέλευση της  καταληκτικής ημερομηνίας  και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα150, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται  υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα  αρχή, σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι  ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή  συμμετοχής,  τα πρωτότυπα έγγραφα  τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  
(Apostille).Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 
 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
 

2.4.3.1  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν υποχρεωτικά :  
α) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)και  
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου σε  

έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3) εεργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το (ΕΕΕΣ) για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στις υπ' αριθ. 19/2020 και 20/2021 μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος  & Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στ η παρούσα και στο Παράρτημα της. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής  άποψης  προσφορά βάσει  βέλτ ιστης σχέσης τεχνικής 
προσφοράς –  τ ιμής η οποία εκτ ιμάτ αι  βάσει  των κρ ιτηρίων που ορίζονται  στις  υπ '  αριθ .  
19/2020 και  20/2021  μελέτες  της  Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος  & 
Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας  –  Πικερμίου .  
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Α. Τιμές 
 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 
 

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών  δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  
 

[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο) φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
υπάρχει στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 
 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 
 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
ειδών. 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό 
έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 1,που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας και των υπ΄αριθμ. υπ' αριθ. 19/2020 και 20/2021 μελετών της 
Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  στο Παράρτημα  της παρούσας διακήρυξης. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι   υποβαλλόμενες   προσφορές   ισχύουν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και για ένα έτος. 
Δεσμεύουν   τους   οικονομικούς   φορείς   για όλο το διάστημα της σύμβασης και πάντοτε όχι λιγότερο από 
ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.    

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά  και  την  εγγύηση  
συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
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(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

 

β)   η  οποία  περιέχει   ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες   ή  σφάλματα,   εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
 

δ)   η  οποία  είναι  εναλλακτική  προσφορά,  ή    δεν  πληροί  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στην 
παρούσα. 
 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 

3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1   Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 

    Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική   Αποσφράγιση   του   (υπό)φακέλου   «Δικαιολογητικά   κατακύρωσης»,   κατά   την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
 

Ειδικότερα : 
 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους 

όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 

τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 

με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους 

προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 

προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Σε κάθε 

περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή 

όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση του 

αποφασιστικού οργάνου του φορέα. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στον συμμετέχοντα που κατέθεσε προσφορά με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 

τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα 

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω απόφαση. 

 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν 

λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 
3.2   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης     -  Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω 

του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 

και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

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

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

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 

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

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να 

έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών1. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

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

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 

των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  

 ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και 
της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3   Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 

τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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των ορίων] 
 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης2. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών3 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντας και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, 
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου4. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες 
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής5. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά6. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

            3.5   Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας   Επιτροπής   του   Διαγωνισμού.   Επίσης,   αν   διαπιστωθούν   σφάλματα   ή   παραλείψεις   σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 

4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1   Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης .Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
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των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης  προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,  που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύονται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών   που παραλήφθηκε 
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.   Εάν   στο   
πρωτόκολλο   οριστικής   ποιοτικής   και   ποσοτικής   παραλαβής   αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 
4.2   Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
4.3   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο,   συλλογικές   συμβάσεις   ή   διεθνείς   διατάξεις   περιβαλλοντικού,   κοινωνικοασφαλιστικού   και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

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

4.4   Υπεργολαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι  
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.186. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  
στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία 
 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
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άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016. 
 

4.5   Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 

4.6   Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

5.1   Τρόπος πληρωμής 
 

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (οχημάτων και μηχανημάτων). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 7 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Κάθε άλλη κράτηση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

5.2   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
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5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016 της παρούσας . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

6.       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

6.1   Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

6.1.1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  είδη μετά από σχετική ειδοποίηση του φορέα με τον οποίο 
έχει υπογράψει την σύμβαση ως εξής:  
Η παράδοση παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ραφήνας - 
Πικερμίου και στο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής των υλικών και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016. Αν κατά τη παραλαβή διαπιστωθεί 
ότι η προμήθεια δεν τηρεί τις διατάξεις της παρούσας καθώς και τους όρους της διακήρυξης ή τα υλικά δεν 
τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται.  
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Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει εξαρτήματα ή τμήματα αυτού που θα 
αποδειχθούν ελαττωματικά εντός του χρόνου εγγυήσεως ή όλο το υλικό (όχημα ή μηχάνημα) αν αυτό 
αποφασιστεί από την αναθέτουσα αρχή. 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος 
της  ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της. 
Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζετε σε τέσσερις (4) μήνες  από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις     προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν. 
4412/2016. 
 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό 
τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 
 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από την επιτροπή παραλαβής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2   Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται  σύμφωνα  με  την  παρ.  11  εδ.  β  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/16         σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται όποτε 
κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή παραλαβής ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 
γιαεπανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 

Επίσης,   εάν   ο   τελευταίος   διαφωνεί   με   τα   αποτελέσματα   των   εργαστηριακών   εξετάσεων   που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
 

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

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

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
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του αναδόχου. 
 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.   Η   
παραπάνω   επιτροπή   παραλαβής   προβαίνει   σε   όλες   τις   διαδικασίες   παραλαβής   που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.198

 

 
6.3   Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε 
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης. Αν 
ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
      και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες  
κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης). 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 
απορριμμάτων 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       20/21 

 
 

 
 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 175.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α. 24%             :  72.000,00 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :  217.000,00 ευρώ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 217.000,00 ευρώ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
Κ.Α.: 62.7131.01 

 

 

 
 

   Περιεχόμενα: 
  1.Τεχνική Έκθεση 

  2.Τεχνικές Προδιαγραφές 

  3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
  4.Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 
απορριμμάτων 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       20/21 

 

 

 
 
 

        

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτιστοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η ενίσχυση του υφιστάμενου 
στόλου για την αποδοτική λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών. 
 
 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω είναι επιβεβλημένη και αναγκαία η προµήθεια ενός ειδικού 
οχήµατος για την πλύση και απολύµανση των τροχήλατων κάδων απορριµµάτων κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε την .Υ.Α. οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) , για την καταστροφή των 
παθογόνων µικροοργανισµών και την προστασία της Δηµόσιας Υγείας. 
 
Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα εξής είδη: 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ Α  

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 

 
 

 
Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων 
(Τεχνικές Προδιαγραφές) - τα Φύλλα Συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών 
Προσφορών.  
Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 
 
 Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια   θα ανέλθει στο ποσό των 217.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% το οποίο προέρχεται από χρηματοδότηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και θα βαρύνει 
τον ΚΑ   62.7131.02  του σκέλους των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.  
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν:  
  

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

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Το Ν. 2690/1999 Π.Δ. 39/2017 (Τεύχος Πρώτο - Αρ. Φύλου 64) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
3. Ν. 4478/17 (ΦΕΚ 91/23.06.2017 τεύχος Α') Άρθρο 87 Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 
4. Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 
5. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 

209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 
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42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

6. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

7. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

8. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν. 
4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών              στις εμπορικές 
συναλλαγές). 

12. Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, 
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

14. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

15. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

16. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α΄) “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και την 
υπ’ αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194, τ. Α΄) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ]. 
(έως 31/12/2016). 

17. Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 
18. Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

 
20. Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. 
  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 
 
 

Μαρία Κουτάντου 
Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 

 
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   
           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 
απορριμμάτων 

 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      20/21 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον τεχνική υπηρεσία του Δήμου και αναφέρεται στην προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού  και ποιο συγκεκριμένα στην προμήθεια : 
 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ Α  

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  1 

 
 
Ακολουθούν κατά είδος οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της 
προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της 
αναφερόμενης τιμής. 
Ακολουθούν κατά είδος οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ Α  

1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  1 

1.ΓΕΝΙΚΑ  

Το υπό προμήθεια αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων απορριμμάτων πρέπει να είναι (πλαίσιο και 

υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου 

κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Πρέπει να είναι κατάλληλο για πλύση και απολύμανση κάδων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 

1100 lt, με σύστημα υψηλής πίεσης.  

2. ΠΛΑΙΣΙΟ  

Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα 

τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό, τελείως προωθημένης οδηγήσεως, μέγιστου μικτού φορτίου και ωφέλιμου φορτίου επί 

πλαισίου τουλάχιστον 12,0tn και 8,0 tn αντίστοιχα.  
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Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, με 

υπερπλήρωση και ενδιάμεση ψύξη, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 700 Nm, η ονομαστική ισχύς του 

οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος και να είναι με ποινή 

αποκλεισμού τουλάχιστον 17 HP ανά τόνο μικτού φορτίου και κυβισμό όχι μεγαλύτερο απο 4.500cc. 

Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6. Ακόμα, πρέπει 

να έχει σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης.  

Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και να έχει απαραίτητα 

σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό (με υποβοήθηση).  

Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι εντελώς προωθημένης οδηγήσεως, πρέπει να φέρει 

κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα 

ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, 

θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο 

αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με 

δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, σύστημα ψύξης 

αέρα(air-condition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά 

κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις 

τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα χωρίς αεροθαλάμους (tubeless).  

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα πάνω, με σωλήνα εξατμίσεως 

μονωμένη, τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας και να προεξέχει από 

αυτή.  

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται : 

Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και 

μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων. Από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής 

ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. 

Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης της 

χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή 

και ασφαλή λειτουργία του οχήματος και κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για 

ανάβαση με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% και για ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα τουλάχιστον. 

Το όχημα να φέρει δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 120 λίτρων.  

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το 

αυτοκίνητο να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρκ.λ.π. 

εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την 

μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια 

του εργοστασίου.  

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία 

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

μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να 

υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης 

κατασκευής.  

3.ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και μονταρισμένη, επί του πλαισίου που 

περιγράφεται παραπάνω, και να έχει τις εξής δυνατότητες:  
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- Αυτόματο πλύσιμο με υψηλή πίεση και ρομποτικό σύστημα με περιστρεφόμενη κεφαλή κάδων 

απορριμμάτων προδιαγραφών DIN, μεταλλικών ή πλαστικών, χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 

1.100 lt μέσα σε κλειστό στεγανό θάλαμο, με κρύο ή ζεστό νερό.  

- Αυτόματο ψεκασμό εσωτερικά του κάδου αμέσως μετά το πλύσιμο με υγρό απολυμαντικό 

ελεγχόμενης ροής.  

- Πλύση πεζοδρομίων, άλλων αντικειμένων ή οχημάτων με κρύο ή ζεστό νερό υπό πίεση, πότισμα 

λουλουδιών και δένδρων με φυσική ροή και μπάρα στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος.  

Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω τα συγκροτήματα και συστήματα που πρέπει να έχει η 

υπερκατασκευή. 

α. Δεξαμενή καθαρού νερού  

Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να είναι μονομερής και χωροταξικά έτσι τοποθετημένη ώστε να 

μην υπάρχει κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων καμιά μετατόπιση του κέντρου βάρους του 

οχήματος. Πρέπει να είναι χωρητικότητας 4.000lt κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα 

υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ AISI 304, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. με εσωτερικές ενισχύσεις και επαρκή 

αριθμό διαφραγμάτων για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε κατεύθυνση 

και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του οχήματος. Να υποβληθεί στον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς και πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την ποιότητα των 

χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων.  

Θα πρέπει να φέρει ανθρωποθυρίδες με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και προστατευτικά χείλη 

για την ασφάλεια των εργαζόμενων καθώς και τις απαραίτητες αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια 

πλήρωσης και εκκένωσης.  

Πρέπει επίσης να διαθέτει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα ηχητικής προειδοποίησης 

στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού θα έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας.  

Τέλος πρέπει να διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο να θέτει εκτός λειτουργίας το συγκρότημα 

ψεκασμού νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης ύδατος πλύσεως.  

β. Δεξαμενή ακαθάρτου νερού  

Πρέπει να είναι της ίδιας χωρητικότητας με την δεξαμενή καθαρού νερού, κυλινδρικής διατομής, 

τοποθετημένη επι ποινή αποκλεισμού εντός της δεξαμενής καθαρού νερού, έτσι ώστε να μην υπάρχει 

κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων καμία μετατόπιση του κέντρου βάρους λόγω μεταφοράς νερού 

από την δεξαμενή καθαρού στην δεξαμενή ακαθάρτων, κατασκευασμένη επίσης από ανοξείδωτο 

χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ AISI 304, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. Να υποβληθεί στον 

φάκελο της τεχνικής προσφοράς και πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την 

ποιότητα των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. Πρέπει να φέρει σύστημα αντεπιστροφής 

νερού, ανθρωποθυρίδα στο πάνω μέρος, αντιπαλινδρομικά διαφράγματα, και στόμιο ταχείας 

εκκένωσης της.  

Ο πυθμένας της δεξαμενής θα πρέπει να έχει μορφή κατάλληλη ώστε να μην κατακρατούνται κατά 

την εκκένωση της δεξαμενής στερεά κατάλοιπα.  

γ. Θάλαμος πλύσης κάδων  

Ο θάλαμος πλύσεως κάδων πρέπει να είναι κλειστός κατάλληλα διαμορφωμένος, για να δέχεται τον 

κάδο αυτόματα για πλύση στεγανή, που να αποκλείει την διαρροή νερού στο δρόμο.  
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Πρέπει να έχει εσωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ ΑΙSI 

304, πάχους τουλάχιστον 1 χιλ, ώστε να διαθέτει επαρκή αντιοξειδωτική προστασία. Να υποβληθεί 

στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την 

ποιότητα των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

Στο θάλαμο πρέπει να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικό πλύσιμο των 

κάδων εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή 

των ακαθάρτων νερών.  

Επίσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακάθαρτων νερών ώστε 

μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε ειδική 

λεκάνη αποστράγγισης που πρέπει να φέρει το όχημα για το σκοπό αυτό και η οποία θα είναι δυνατόν 

να εκκενωθεί κατά βούληση με χειρισμό με ποινή αποκλεισμού μέσα από την καμπίνα του οδηγού.  

δ. Σύστημα ανύψωσης κάδων  

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του θαλάμου πλύσης, σύστημα 

ανύψωσης και καταβίβασης των κάδων.  

Το σύστημα επειδή έρχεται σε συνεχή επαφή με το νερό πλύσης πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για την μακροχρόνια προστασία του από την 

οξείδωση.  

Η όλη διαδικασία μεταφοράς και επαναφοράς του κάδου στο διαμέρισμα πλύσης πρέπει να γίνεται 

αυτόματα μέσω υδραυλικού συστήματος, βραχιόνων και κτένας που θα ενεργοποιούνται με 

χειριστήριο το οποίο πρέπει να βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και χειρισμού των διαφόρων 

λειτουργιών της υπερκατασκευής, δίπλα στο θάλαμο πλύσης.  

Για την απρόσκοπτη παραλαβή των κάδων 660 lt έως 1.100 lt, το ύψος παραλαβής των κάδων από το 

σύστημα των βραχιόνων θα πρέπει να ρυθμίζεται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο θα πρέπει να 

βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου. Η ταχύτητα περιστροφής του ανυψωτικού (άνοδος-κάθοδος) κάδων 

θα πρέπει υποχρεωτικά να ρυθμίζεται μέσω κατάλληλου συστήματος ελέγχου.  

Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για κάδους τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας 

από 120 lt μέχρι και 1.100 lt πλαστικούς ή μεταλλικούς.  

Το σύστημα ανύψωσης κάδων πρέπει υποχρεωτικά να στηρίζεται στα πλευρικά τοιχώματα του 

θαλάμου πλύσης αποκλειόμενων συστημάτων που είναι ενσωματωμένα στην πίσω πόρτα του 

θαλάμου πλύσης.  

ε. Σύστημα πλύσεως κάδων εσωτερικά  

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων 

τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι 1.100 lt πλαστικών ή μεταλλικών.  

Πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη 

ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης των κάδων.  

Το σύστημα πλύσης θα αποτελείται από κεφαλή πλύσης από ειδικό ανοξείδωτο κράμα. Επί ποινή 

αποκλεισμού η κεφαλή πρέπει μέσω ρομποτικού συστήματος να εισέρχεται εντός του κάδου ώστε να 

πλησιάζει τα τοιχώματα του κάδου για επίτευξη άριστης ποιότητας πλύσης. Η κεφαλή πρέπει να 

περιστρέφεται μέσω της πίεσης του νερού πλύσης, για εκτόξευση του νερού προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Η κεφαλή πλύσης πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού εξειδικευμένου κατασκευαστή 
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αντίστοιχων ειδών αποκλειομένων ιδιοκατασκευών. Η προέλευση της και τα τεχνικά στοιχεία της θα 

υποβληθούν υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά.  

στ. Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά  

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει επίσης ειδικό εξοπλισμό για το εξωτερικό πλύσιμο των κάδων 

τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.100 lt., μεταλλικών ή πλαστικών, 

δηλαδή τουλάχιστον έξι εκτοξευτήρες τοποθετημένους στα τοιχώματα του θαλάμου πλύσης σε 

μπάρες που κινούνται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση του οχήματος. Δεν θα γίνουν δεκτά 

συστήματα πλύσης με σταθερούς εκτοξευτήρες.  

Το σύστημα πλύσης των κάδων εξωτερικά πρέπει να λειτουργεί αμέσως μετά το εσωτερικό πλύσιμο 

των κάδων. Όλη η διαδικασία πλυσίματος πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσα στο θάλαμο πλύσης των 

κάδων με χρονοδιακόπτη.  

Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα στα οποία η εσωτερική και εξωτερική πλύση πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα.  

ζ. Απολύμανση κάδου  

Το σύστημα απολύμανσης κάδου πρέπει να είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των κάδων 

τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι 1.100 lt και να ενεργοποιείται αυτόματα 

με την λήξη του κύκλου πλυσίματος.  

Το σύστημα απολύμανσης πρέπει να λειτουργεί αυτόματα ψεκάζοντας υγρό μέσα στο εσωτερικό του 

κάδου, καλύπτοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει ειδική δεξαμενή από ανθεκτικό 

μέταλλο για το απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα 

θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών 

της αγοράς.  

Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα όπου το απολυμαντικό υγρό αναμιγνύεται με το νερό πλύσης.  

η. Πίνακας ελέγχου και χειρισμού  

α) Η υπερκατασκευή θα πρέπει να φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της 

υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων των 

λειτουργιών πλύσης.(Ανυψωτικό σύστημα-πλύση απολύμανση κάδων-αυτόματος κύκλος κλπ)  

β) Επίσης, στην καμπίνα οδήγησης θα υπάρχει δεύτερος πίνακας ελέγχου και χειρισμού των 

λειτουργιών του οχήματος.  

Τα υλικά των πινάκων πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή χρήση.  

πλύσης πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού εξειδικευμένου κατασκευαστή αντίστοιχων ειδών 

αποκλειομένων ιδιοκατασκευών. Η προέλευση της και τα τεχνικά στοιχεία της θα υποβληθούν 

υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά.  

στ. Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά  

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει επίσης ειδικό εξοπλισμό για το εξωτερικό πλύσιμο των κάδων 

τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.100 lt., μεταλλικών ή πλαστικών, 

δηλαδή τουλάχιστον έξι εκτοξευτήρες τοποθετημένους στα τοιχώματα του θαλάμου πλύσης σε 
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μπάρες που κινούνται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση του οχήματος. Δεν θα γίνουν δεκτά 

συστήματα πλύσης με σταθερούς εκτοξευτήρες.  

Το σύστημα πλύσης των κάδων εξωτερικά πρέπει να λειτουργεί αμέσως μετά το εσωτερικό πλύσιμο 

των κάδων. Όλη η διαδικασία πλυσίματος πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσα στο θάλαμο πλύσης των 

κάδων με χρονοδιακόπτη.  

Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα στα οποία η εσωτερική και εξωτερική πλύση πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα.  

ζ. Απολύμανση κάδου  

Το σύστημα απολύμανσης κάδου πρέπει να είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των κάδων 

τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι 1.100 lt και να ενεργοποιείται αυτόματα 

με την λήξη του κύκλου πλυσίματος.  

Το σύστημα απολύμανσης πρέπει να λειτουργεί αυτόματα ψεκάζοντας υγρό μέσα στο εσωτερικό του 

κάδου, καλύπτοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει ειδική δεξαμενή από ανθεκτικό 

μέταλλο για το απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα 

θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών 

της αγοράς.  

Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα όπου το απολυμαντικό υγρό αναμιγνύεται με το νερό πλύσης.  

η. Πίνακας ελέγχου και χειρισμού  

α) Η υπερκατασκευή θα πρέπει να φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της 

υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων των 

λειτουργιών πλύσης.(Ανυψωτικό σύστημα-πλύση απολύμανση κάδων-αυτόματος κύκλος κλπ)  

β) Επίσης, στην καμπίνα οδήγησης θα υπάρχει δεύτερος πίνακας ελέγχου και χειρισμού των 

λειτουργιών του οχήματος.  

Τα υλικά των πινάκων πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή χρήση.  

ιγ. Σύστημα μάνικας νερού υπό πίεση  

Θα αποτελείται από έναν σωλήνα με πιστόλι, την αντίστοιχη εκτυλίκτρια και τα κατάλληλα 

ακροφύσια, ώστε να επιτυγχάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες λειτουργίες του οχήματος 

τροφοδοτούμενο από την αντλία υψηλής πίεσης με κρύο ή ζεστό νερό. Το σύστημα θα διαθέτει 

ακροφύσια για τις διάφορες λειτουργίες (πλύσιμο πεζοδρομίων, οχημάτων κλπ). Το όχημα θα πρέπει 

να διαθέτει κατάλληλο σύστημα μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας του παραπάνω 

συστήματος ανεξάρτητα από την ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας πλύσεως των κάδων εντός του 

θαλάμου πλύσης.  

ιδ. Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών  

Το όχημα θα διαθέτει στο πίσω μέρος του δυο σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών τα οποία υποχρεωτικά 

θα είναι εφοδιασμένα με πλάγιο στηθαίο προστασίας ανακλινόμενου τύπου, πίσω φώτα πορείας και 

φλάς και επί ποινή αποκλεισμού σύστημα παύσης της δυνατότητας οπισθοπορείας του οχήματος που 

θα ενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας αυτόματα με την επιβίβαση των εργατών στα σκαλοπάτια .  

ιε. Γενικά στοιχεία  
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α) Όλες οι διαδικασίες πλύσης κ.λπ. λειτουργιών θα πρέπει να γίνονται με άντληση νερού μόνο από 

την δεξαμενή καθαρού νερού και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η δεξαμενή ακαθάρτου νερού 

να μην τροφοδοτεί σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε παροχή.  

β) Το εν λόγω πλυντήριο (όχημα και υπερκατασκευή) πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, 

έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.  

γ)Το πλυντήριο θα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό :  

1. Σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής ύδατος και εκκένωσης της  

δεξαμενής ακαθάρτων  

2. Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές.  

3. Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ.  

4. Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. και γενικά όλο τον  

πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από τον κ.ο.κ.  

5. Πλήρη εφεδρικό τροχό (μετά ελαστικού και αεροθαλάμου).  

6. Φως νυχτερινής εργασίας.  

7. Δύο περιστρεφόμενους φάρους.  

8. Κατάλογο ανταλλακτικών και εγχειρίδιο λειτουργίας.  

Βαφη  

Όλα τα μεταλλικά μέρη της υπερκατασκευής πρέπει να είναι βαμμένα με χρώματα άριστης 

ποιότητας.  

Η εξωτερική βαφή του πλυντηρίου (πλαίσιο υπερκατασκευή) πρέπει να είναι χρώματος λευκού. Με 

δαπάνες και φροντίδα του ανάδοχου θα αναγραφεί στα δύο πλαϊνά της υπερκατασκευής επιγραφή 

καθ' υπόδειξη του Δήμου. 

ιη. Συστήματα ασφαλείας  

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων και 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Συγκεκριμένα ο κινητήρας του πλαισίου πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6 και η υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη 

ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων (CE).  

Επίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει 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 διασφαλίζει την άνετη, 

ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους.  

 



Σελίδα 
4545 

 

4.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)  

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που 

δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που 

προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και 

θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού 

του διαγωνιζόμενου, τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένοι τεχνίτες ήτοι μηχανοτεχνίτες του 

μηχανολογικού κλάδου και (2) ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί/ μηχανικοί παραγωγής Α.Ε.Ι. 

καθώς και κινητό συνεργείο – όχημα ειδικά εξοπλισμένο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη του 

υπό προμήθεια οχήματος για την αποκατάσταση των βλαβών, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλο 

το 24ωρο, σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.  

2) Ο προμηθευτής επι ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική 

υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001, ISO 14001 και OSHAS 18001 

και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

3) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από 180 ημέρες.  

4) Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι 

οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, 

εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.). Όσον αφορά στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν παραδώσει, πέντε 

τουλάχιστον ιδίου τύπου καινούργια οχήματα. Να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης, 

συνοδευόμενες από πρωτόκολλα παραλαβής.  

5) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των 

πλαισίων, υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα ή 

σχέδια κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 

προσφερόμενων οχημάτων.  

6) Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κινητήρα του 

πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO 6 ή τις ισχύουσες την ημερομηνία του διαγωνισμού για τα 

καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας 

CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής.  

7) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και πιστοποιητικό 

κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή.  

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

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 5 ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επιδείξουν δείγμα του οχήματος με ίδιο ή 

όμοιο όχημα με το προσφερόμενο στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Τα έξοδα μετάβασης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης στον τόπο επίδειξης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Να υποβληθεί 

σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Σχέση ιπποδύναμης μικτού φορτίου 100-120 5,00 

2 
Κιβώτιο ταχυτήτων 

 

100-120 3,00 

3 
Σύστημα πέδησης-Αναρτήσεις 

  

100-120 3,00 

4 
Ανέσεις καμπίνας οδήγησης 

  

100-120 4,00 

5 
ε. Σύστημα διεύθυνσης  

 Σύστημα αναρτήσεων  

100-120 4,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Υλικά κατασκευής 

 

100-120 5,00 

9 

Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και 

βαφής  

  

100-120 4,00 

10 
Αυτοματισμοί μηχανισμών πλύσης  

  

100-120 6,00 

11 
Αντλία υψηλής πίεσης 

  

100-120 5,00 

12 
Βραχίονας και κεφαλή πλύσης 

  

100-120 6,00 

14 
Σύστημα θέρμανσης νερού 

  
100-120 5,00 

 Βαθμολογία ομάδας Α  ΣΥΝΟΛΟ 50,00 
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ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1 
Χρόνος & τόπος παράδοσης 

 

100-120 10,00 

2 

Εγγύηση καλής λειτουργίας – 

Εκπαίδευση 

   

100-120 20,00 

3 

Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν SΕRVICE 

εντός εγγύησης, χρονική κάλυψη σε 

ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση 

μέσω κινητών συνεργείων χρόνος 

μετάβασης στον τόπο εργασίας για την 

αποκατάσταση ζημιών  

100-120 20,00 

 Βαθμολογία ομάδας Β              50,00 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την 

απόρριψη της προσφοράς.  

Η συνολική βαθμολογία ανα ομάδα προκύπτει από τον τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)  

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)  

Η συνολική βαθμολογία του προσφερόμενου είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,7ΧU1+0,3ΧU2 

όπου U1 και U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα.  

  
 
  
 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 
 
 

Μαρία Κουτάντου 
Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 

 
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   
           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 
απορριμμάτων 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       20/21 
  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε  217.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
24%)  το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 

 
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι : 
 

               ΕΙΔΟΣ 

  
CPV 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α 
 

   

 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 
34144000-8 

175.000,00 1           175.000,00 

 
 

   

 
 

ΣΥΝΟΛΟ               175.000,00 

φ.Π.Α. 24% 
 

           42.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          217.000,00 

 
 
Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου  Ραφήνας-Πικερμίου  και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα έκδοσης πινακίδων, 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 
 

Μαρία Κουτάντου 
Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   
           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 
απορριμμάτων 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       20/21 

 
  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους 
υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η Προμήθεια πλυντηρίου κάδων 
απορριμμάτων  
 

ΆΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας 
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την «Προμήθεια  πλυντηρίου 
κάδων απορριμμάτων»  
 

ΆΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

 Το συμφωνητικό 

 Η παρούσα διακήρυξη 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 

 Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Η Τεχνική Περιγραφή, που συνέταξε ο Ανάδοχος με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Μελέτη 
της προμήθειας. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με    Ανοικτό  Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 
ΆΡΘΡΟ 50 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν.4412/2016.  

  
ΆΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 
Ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου είδους ορίζετε σε τέσσερις (4) μήνες  από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 
 
Τόπος παράδοσης: Τα είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη της Υπηρεσίας με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή.  
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Τον προμηθευτή  βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  
 

ΆΡΘΡΟ 70 

Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο Ανάδοχος δεν 
συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 
ΆΡΘΡΟ 80 

Πλημμελής κατασκευή 
Εάν το υπό προμήθεια όχημα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή 
κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4412/2016  
 

ΆΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 

ΆΡΘΡΟ 100 

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, με την έκδοση 
εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 

 
ΆΡΘΡΟ 110 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 
Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   πρέπει να στείλει 
εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του για την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό ή 
διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου 
συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 
  

ΆΡΘΡΟ 120 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια οχήματος  θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του οχήματος, και θα 
αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του 
παραλαμβανομένου του υπό προμήθεια οχήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 
ανωμαλιών τους. 
 Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο της προσφερόμενης προμήθειας, παρουσιάσει βλάβη, αυτή 
επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης 
των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 
Μετά την προσωρινή παραλαβή άμεσα  γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και υπογραφή του 
Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής. 
Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα 30 ημέρες από την προσωρινή παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική  παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο εφόσον παρέλθουν οι  30 ημέρες μετά από ειδική ενόχληση του 
προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης τούτου. 
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.   
 

ΆΡΘΡΟ 130 
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Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής αυτού, καθορίζεται από 
τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δυο (2) έτη  . 

 
 

ΆΡΘΡΟ 140 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που δεσμεύεται 
να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του 
σέρβις. 
  

ΆΡΘΡΟ 150 
Παράδοση 

Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου  με πινακίδες άθικτο και 
χωρίς ζημιές  . 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ραφήνα,  22 Μαρτίου 2021 
 
 
 

Μαρία Κουτάντου 
Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 

 
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   
           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια  οχημάτων VAN 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:        19/21        
 

 

 
 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 70.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α. 24%             : 16.800,00ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :  86.800,00 ΕΥΡΩ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 86.800,00ΕΥΡΩ 

ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
Κ.Α.:  25.7132.02 & 35.7132.05  
 

 
 

 
 

   Περιεχόμενα: 

  1.Τεχνική Έκθεση 
  2.Τεχνικές Προδιαγραφές 

  3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
  4.Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Με την 65/2021 (ΑΔΑ: 615ΒΩ16-801) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ματαιώθηκε η διαδικασία 
σύναψης  σύμβασης για τα είδη των ομάδων Β (πλυντήριο κάδων απορριμμάτων)    και Γ (προμήθεια 
οχημάτων VAN) και αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού σε ότι 
αφορά την προμήθεια των ειδών των ομάδων Β και Γ με την τροποποίηση  των όρων διακήρυξης . Κατόπιν 
τούτου τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 93/20 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας 
ανακύκλωσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου σύμφωνα με την παρούσα. 

Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20147/28-
12-2020 διακήρυξη Δημάρχου,  ακυρώθηκε          σε ότι   αφορά  το αποτέλεσμα του υπ΄ αριθμ. 104585  
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος πλυντηρίου κάδων (ομάδα Β) και 
επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 89/2020 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας ανακύκλωσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου οι οποίες και δεν 
τροποποιούνται. Επίσης η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. 20147/28-12-2020 διακήρυξη Δημάρχου,  ακυρώθηκε    σε ότι   αφορά  το αποτέλεσμα του υπ΄ αριθμ. 
104654 ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια οχημάτων VAN (ομάδα Γ) και επαναλαμβάνεται  
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας που τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 
93/20 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας ανακύκλωσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας 
Πικερμίου που προκηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20147/28-12-2020 διακήρυξη Δημάρχου με τίτλο 
προμήθεια οχημάτων και μηχανήματος έργου   καθότι συνέτρεχαν οι λόγοι του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου του 
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της βελτιστοποίησης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του επιπέδου προς 
τους δημότες καθώς και ο υφιστάμενος στόλος οχημάτων που συνιστά  την αποδοτικότερη  λειτουργία των 
Υπηρεσιών. 

Κατόπιν της παρούσας διαδικασίας  ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα παρακάτω οχήματα - μηχανήματα: 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ Α  

1 ΟΧΗΜΑ VAN Μ.Φ. 2.5 tn 2 

2 ΟΧΗΜΑ VAN Μ.Φ. 3.3 tn 1 
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 Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια   θα ανέλθει στο ποσό των 86.800,00€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24% και θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους 2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ: 25.7132.02 
με ποσό 49.600,00 ευρώ και τον Κ.Α 35.7132.05  με ποσό 37.200,00 ευρώ. 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται : 
Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν 
και ιδίως από : 

 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση». 

 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

 Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»  

 Τον Ν. 4449/2017 (Α΄7) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων , δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» 

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

 Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 19 Μαρτίου 2021 

 
 

Μαρία Κουτάντου 
Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 19 Μαρτίου 2021 

 

 
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   
           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από την Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου του 
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και αναφέρεται στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού  και ποιο 
συγκεκριμένα στην προμήθεια: 
 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 ΟΜΑΔΑ Γ  

1 ΟΧΗΜΑ VAN Μ.Φ. 2.5 tn 2 

2 ΟΧΗΜΑ VAN Μ.Φ. 3.3 tn 1 

 
 

 
Ακολουθούν κατά είδος οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN Μ.Φ 2,5tn 

 

Τα υπό προμήθεια καινούρια και αμεταχείριστα οχήματα  μεταφοράς προσωπικού υλικών – 

εργαλείων των υπηρεσιών του Δήμου  θα είναι  κλειστού τύπου βαν μικρής κατηγορίας, με τρεις 

(3) θέσεις στην καμπίνα δυο (2) πλαϊνές πόρτες καμπίνας , μια (1) πλαϊνή συρόμενη πόρτα του 

χώρου μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος  και μια (1) πίσω πόρτα του χώρου 

μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος   διπλά ανοιγόμενη. Τα οχήματα  θα είναι 

πετρελαιοκίνητα, αναγνωρισμένου κατασκευαστή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο του οχήματος πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να εισάγεται και να 

αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών. Το μεταλλικό  πλαίσιο του οχήματος πρέπει να είναι πρόσφατης 

κατασκευής και σύμφωνο με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε.  

Κινητήρας  
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Ο κινητήρας πρέπει να είναι TURBO DIESEL, ισχύος 90 έως  130HP περίπου , 1500 έως 1600 κ.εκ. 

περίπου  και πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Για τις εκπομπές 

καυσαερίων ορίζεται τεχνολογίας EURO 6 ή και νεότερης. Το επίπεδο θορύβου πρέπει να είναι 

σύμφωνα με την οδηγία 92/97 EC. Η εκπομπή ρύπων CO2 θα πρέπει να είναι σχετικά χαμηλή έως τα 

135g/100km περίπου. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:  

- Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία.  

- Η πραγματική ισχύς (κατά DIN 70020 ή 80/1269 και 97/21 οδηγίες της Ε.Ο.Κ.) σύμφωνα με τον 

αριθμό στροφών (μέγιστη)  

- Η μέγιστη ροπή στρέψεως σύμφωνα με τον αριθμό στροφών  

- Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων 

Σύστημα μετάδοσης  

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) συγχρονισμένων ταχυτήτων 

συνεχούς κλιμάκωσης εμπροσθοπορείας και μίας (1) Οπισθοπορείας. Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι 

τύπου ξηρού δίσκου.  

Πρέπει να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος του κιβωτίου ταχυτήτων, 

ταχύτητες, κ.λ.π.). Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 

αναλυτική τεχνική περιγραφή.  

Σύστημα πέδησης  

Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος υδραυλικού, δύο ανεξαρτήτων 

κυκλωμάτων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή 

συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.), με A.B.S. Το όχημα να διαθέτει δισκόφρενα στους 

τροχούς του εμπρόσθιου άξονα και δισκόφρενα ή ταμπούρα στους τροχούς του οπίσθιου. Το υλικό 

τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το 

χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα και να είναι μηχανικό. Να δοθεί πλήρης 

περιγραφή του συστήματος πεδήσεως.  

Σύστημα διεύθυνσης  

Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής υποβοήθησης και να καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική Οδηγία 92/62 CΕ.Το τιμόνι πρέπει να είναι 

ρυθμιζόμενο κατά ύψος και εμπρός – πίσω σε σχέση με τον οδηγό. 

Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά  

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα 

με την οδηγία 92/62 EC), οι οποίες πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήματος 

για όλες τις συνθήκες κίνησής του. Το όχημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά επίσωτρα 

κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός και εκτός  δρόμων. Τα ελαστικά πρέπει να είναι 

κατασκευής τελευταίου έτους προ της παράδοσης του οχήματος, καινούργια. Πρέπει να υπάρχει 

ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός ή εφεδρικός τροχός ανάγκης τοποθετημένος σε ευχερή θέση. 

Καμπίνα οδήγησης  

Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών 

συνθηκών, να διαθέτει σύστημα κλιματισμού (air condition) εργοστασιακής τοποθέτησης, καθώς και 

σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Πρέπει να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για 

ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεμοθώρακα από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX) ή παρόμοιου 

τύπου ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου πρέπει να είναι άριστη και να μην προκαλεί 
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παραμόρφωση των αντικειμένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Το όχημα θα πρέπει να φέρει 

κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν με ηλεκτρικό 

μηχανισμό. Η καμπίνα οδήγησης πρέπει να διαθέτει τρεις (3) θέσεις και δυο (2) πλαϊνές πόρτες, η καμπίνα 

φορτοεκφόρτωσης μια (1) πλαϊνή συρόμενη πόρτα και μια (1) πίσω πόρτα διπλά ανοιγόμενη. Ο εμπρόσθιος 

ανεμοθώρακας να διαθέτει επίσης υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, για τον 

καθαρισμό του. Επίσης πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενα αλεξήλια, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά 

ταπέτα. εσωτερικό φωτισμό φαρμακείο, τρίγωνο και πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωμένο και 

κατάλληλων προδιαγραφών. Οι διαστάσεις της καμπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να 

επιτρέπουν, στον οδηγό και συνοδηγό να μπορούν να μεταφέρονται άνετα. Το κάθισμα του οδηγού 

πρέπει να είναι άνετο, ανατομικό, ρυθμιζόμενο μηχανικά ή ηλεκτρικά. Το ταμπλό του οχήματος 

πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των 

λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ακόμη δε σύστημα μετάδοσης ήχου και ραδιόφωνο, 

αναμονή-ές 12V, στον δε πίνακα οργάνων πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου 

και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών.  

Διαστάσεις 

Το μέγιστο μήκος του οχήματος να είναι από 4.2 έως 4.8m περίπου με μεταξόνιο σύμφωνο με την 

ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία  και το πλάτος (χωρίς καθρέπτες) ανάλογο και σύμφωνο για την 

έγκριση με κριτήριο την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία . Ο όγκος φόρτωσης να είναι από 2,3m3  

έως 3,2 m3 περίπου και το μικτό βάρος του από  2.0 tn έως και 3tn περίπου. 

Ηλεκτρικό σύστημα 

Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτή ή συσσωρευτές 12 Volt και εναλλάκτη 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, αναλάμποντα (φλας), ανακλαστήρες, 

καθρέπτες, ηχητικές συσκευές κ.λ.π.).  

Χρωματισμός 

Εξωτερικά το όχημα πρέπει να είναι χρωματισμένο με χρώμα άσπρο, με περιμετρική κίτρινη λωρίδα 

δέκα (10) εκατοστών και θα αναγράφεται η επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ επί των δυο 

πλευρών του.  

Επίσης τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του 

αμαξώματος για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. 

Λοιπά παρελκόμενα.  

Το όχημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από τον παρακάτω εξοπλισμό: 

1) Ένα (1) τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 

2) Ένα (1) πυροσβεστήρα 

3) Ένα (1) πλήρες φαρμακείο.  

4) Σειρά εργαλείων συντήρησης, τα οποία θα κατονομάζονται επ’ ακριβώς σε σχετική 
κατάσταση, κατά την προσφορά.  

Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές 

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα έντυπα και 

σχέδια.  

α) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του πλαισίου  

β) Σχέδιο με τις κύριες εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος.  

γ) Των ειδικών για κάθε επί μέρους σύστημα σκαριφημάτων, σχεδίων, φωτοαντιγράφων, εντύπων, 

κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες προηγούμενες παραγράφους του παρόντος. 
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Ποιότητα και καταλληλότητα  

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να επισυναφθούν στην τεχνική προσφορά από 

τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές 

εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων. 

Εγγύηση 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

παραλαβής του από τον Δήμο. Δεν γίνονται αποδεκτές, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται 

σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για πλήρες όχημα. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α1. Ποιότητα εξυπηρέτησης  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 

ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα οχήματα για τα επόμενα δέκα (10) έτη από την υπογραφή της 

σύμβασης, καθώς και εγγύηση παράδοσης των ανταλλακτικών μικρότερο των είκοσι (20) ημερών 

(κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης).  

Α2. Χρόνος και τόπος παράδοσης.  

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, σε 

χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες (120 ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης. Επιπλέον ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την έκδοση των αντίστοιχων πινακίδων 

και άδειας κυκλοφορίας, ώστε τα οχήματα με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς χρήση. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ VAN Μ.Φ 2,5tn 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  
ΟΜΑΔΑ Α ( ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) (Συντελεστής βαρύτητας 70%)  

    

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 10,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100-120 9,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 8,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 8,00 

5 Χώρος φόρτωσης 100-120 9,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 9,00 

7 Αμάξωμα 100-120 9,00 

8 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 8,00 

 ΟΜΑΔΑ Β  (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗΣ)  (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

  

1   Χρόνος παράδοσης  οχημάτων (μέγιστο 4 μήνες 
100 βαθμοί 3 μήνες 110 βαθμοί 2 μήνες 120 
βαθμοί) 

100-120 10,00 

2 
Εξυπηρέτηση του Δήμου σε τεχνική υποστήριξη, 
SERVICE, ύπαρξης στοκ και άμεση προμήθεια των 
ανταλλακτικών  

100-120 10,00 

3 Εκπαίδευση 100-120 10,00 
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Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.  
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για 
τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 
έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία για κάθε όχημα 
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)  
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)  
Η Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:  
      Ο.Π 
λ=  -----   
       U 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής είναι εκείνη 

που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ VAN Μ.Φ 2,5tn 

 

α/α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      2 Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
      3 

 Κιβώτιο ταχυτήτων 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      4  Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      5  Αμάξωμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      6  Παθητική Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      7  Εσωτερική διαμόρφωση χώρου φόρτωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      8 Λειτουργικότητα ,αποδοτικότητα και ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      9 Χρώμα                                                                 Όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      10 Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ    

      11 Ποιότητα, καταλληλότητα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      12  Τεχνική υποστήριξη και  κάλυψη    
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      13  Εκπαίδευση προσωπικού ΝΑΙ   
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Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

      14  Χρόνος  και τόπος παράδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      15  Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

1.   
 

   

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  VAN Μ.Φ. 3.3 tn 

 

Τα υπό προμήθεια καινούρια και αμεταχείριστα οχήματα  μεταφοράς προσωπικού υλικών – 

εργαλείων των υπηρεσιών του Δήμου  θα είναι  κλειστού τύπου βαν μικρής κατηγορίας, με τρεις 

(3) θέσεις στην καμπίνα δυο (2) πλαϊνές πόρτες καμπίνας , δύο (2) πλαϊνές συρόμενες πόρτες του 

χώρου μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος  και μια (1) πίσω πόρτα του χώρου 

μεταφοράς στο πίσω μέρος της καμπίνας του οχήματος   διπλά ανοιγόμενη. Τα οχήματα  θα είναι 

πετρελαιοκίνητα, αναγνωρισμένου κατασκευαστή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο του οχήματος πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να εισάγεται και να 

αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε να διασφαλίζεται μία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών. Το μεταλλικό  πλαίσιο του οχήματος πρέπει να είναι πρόσφατης 

κατασκευής και σύμφωνο με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε. 

Κινητήρας  

Ο κινητήρας πρέπει να είναι TURBO DIESEL, ισχύος 120 έως 150HP περίπου , 2200 έως 3500 κ.εκ. 

περίπου   και πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Για τις εκπομπές 

καυσαερίων ορίζεται τεχνολογίας EURO 6 ή και νεότερης. Το επίπεδο θορύβου πρέπει να είναι 

σύμφωνα με την οδηγία 92/97 EC. Η εκπομπή ρύπων CO2 θα πρέπει να είναι σχετικά χαμηλή έως τα 

270 (g/km) περίπου. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:  

- Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία.  

- Η πραγματική ισχύς (κατά DIN 70020 ή 80/1269 και 97/21 οδηγίες της Ε.Ο.Κ.) σύμφωνα με τον 

αριθμό στροφών (μέγιστη)  

- Η μέγιστη ροπή στρέψεως σύμφωνα με τον αριθμό στροφών  

- Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων 

Σύστημα μετάδοσης  

Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο έξι (6) συγχρονισμένων ταχυτήτων 

εμπροσθοπορείας και μίας (1) Οπισθοπορείας. Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι τύπου ξηρού δίσκου. 

Πρέπει να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα μετάδοσης (τύπος του κιβωτίου ταχυτήτων, 

ταχύτητες, κ.λ.π.). Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 

αναλυτική τεχνική περιγραφή.  

Σύστημα πέδησης  
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Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος υδραυλικού, δύο ανεξαρτήτων 

κυκλωμάτων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή 

συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.), με A.B.S. Το όχημα να διαθέτει δισκόφρενα στους 

τροχούς του εμπρόσθιου άξονα και δισκόφρενα ή ταμπούρα στους τροχούς του οπίσθιου.  

 

Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του 

συστήματος πεδήσεως.  

Σύστημα διεύθυνσης  

Το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής υποβοήθησης και να καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική Οδηγία 92/62 CΕ.Το τιμόνι πρέπει να είναι 

ρυθμιζόμενο κατά ύψος και εμπρός – πίσω σε σχέση με τον οδηγό. 

Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά  

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα 

με την οδηγία 92/62 EC), οι οποίες πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήματος 

για όλες τις συνθήκες κίνησής του.Το όχημα πρέπει να φέρει τροχούς με ελαστικά επίσωτρα 

κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. Τα ελαστικά πρέπει να είναι 

κατασκευής τελευταίου έτους προ της παράδοσης του οχήματος, καινούργια. Πρέπει να υπάρχει 

ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός ή εφεδρικός τροχός ανάγκης τοποθετημένος σε ευχερή θέση. 

Καμπίνα οδήγησης  

Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών 

συνθηκών, να διαθέτει σύστημα κλιματισμού (air condition) εργοστασιακής τοποθέτησης, καθώς και 

σύστημα θέρμανσης και αερισμού.Πρέπει να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή 

οδήγηση, να φέρει ανεμοθώρακα από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX) ή παρόμοιου τύπου 

ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου πρέπει να είναι άριστη και να μην προκαλεί παραμόρφωση των 

αντικειμένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Το όχημα θα πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ 

όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν με ηλεκτρικό μηχανισμό.Η καμπίνα 

οδήγησης πρέπει να διαθέτει τρεις (3) θέσεις και δυο (2) πλαϊνές πόρτες, η καμπίνα 

φορτοεκφόρτωσης δύο (2) πλαϊνές συρόμενες πόρτες και μια (1) πίσω πόρτα διπλά ανοιγόμενη. Ο 

εμπρόσθιος ανεμοθώρακας να διαθέτει επίσης υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχους ηλεκτρικούς 

πίδακες νερού, για τον καθαρισμό του. Επίσης πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενα αλεξήλια, δάπεδο 

καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα. εσωτερικό φωτισμό φαρμακείο, τρίγωνο και πυροσβεστήρα 

κατάλληλα στερεωμένο και κατάλληλων προδιαγραφών. Οι διαστάσεις της καμπίνας και οι θέσεις σε 

αυτήν πρέπει να επιτρέπουν, στον οδηγό και συνοδηγό να μπορούν να μεταφέρονται άνετα. Το 

κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατομικό, ρυθμιζόμενο μηχανικά ή ηλεκτρικά.Το 

ταμπλό του οχήματος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή 

παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος, ακόμη δε σύστημα μετάδοσης ήχου 

και ραδιόφωνο, αναμονή-ές 12V, στον δε πίνακα οργάνων πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα 

όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών.  

Διαστάσεις 

Το μέγιστο μήκος του οχήματος να είναι από 5.0 έως 6.5m περίπου  με μεταξόνιο σύμφωνο με την 

ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία  και το πλάτος (χωρίς καθρέπτες) ανάλογο και σύμφωνο για την 

έγκριση με κριτήριο την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Ο όγκος φόρτωσης να είναι από 11.0m3 

έως 15.0 m3 περίπου και το μικτό βάρος του να είναι από 3tn έως 3,6 tn περίπου. 
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Ηλεκτρικό σύστημα 

Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτή ή συσσωρευτές 12 Volt και εναλλάκτη 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, αναλάμποντα (φλας), ανακλαστήρες, 

καθρέπτες, ηχητικές συσκευές κ.λ.π.). 

Χρωματισμός 

Εξωτερικά το όχημα πρέπει να είναι χρωματισμένο με χρώμα άσπρο, με περιμετρική κίτρινη λωρίδα 

δέκα (10) εκατοστών και θα αναγράφεται η επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

επί των δυο πλευρών του. Επίσης τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση αντισκωριακής 

προστασίας του αμαξώματος για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. 

Λοιπά παρελκόμενα.  

Το όχημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από τον παρακάτω εξοπλισμό: 

1) Ένα (1) τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 

2) Ένα (1) πυροσβεστήρα 

3) Ένα (1) πλήρες φαρμακείο.  

4) Σειρά εργαλείων συντήρησης, τα οποία θα κατονομάζονται επ’ ακριβώς σε σχετική 
κατάσταση, κατά την προσφορά.  

Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές 

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα έντυπα και 

σχέδια.  

α) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του πλαισίου  

β) Σχέδιο με τις κύριες εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος.  

γ) Των ειδικών για κάθε επί μέρους σύστημα σκαριφημάτων, σχεδίων, φωτοαντιγράφων, εντύπων, 

κ.λ.π., που ζητούνται στις διάφορες προηγούμενες παραγράφους του παρόντος. 

Ποιότητα και καταλληλόλητα  

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να επισυναφθούν στην τεχνική προσφορά από 

τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές 

εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων. 

Εγγύηση 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

παραλαβής του από τον Δήμο. Δεν γίνονται αποδεκτές, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται 

σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για πλήρες όχημα. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α1. Ποιότητα εξυπηρέτησης  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 

ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα οχήματα για τα επόμενα δέκα (10) έτη από την υπογραφή της 

σύμβασης, καθώς και εγγύηση παράδοσης των ανταλλακτικών μικρότερο των είκοσι (20) ημερών 

(κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης).  

 

Α2. Χρόνος και τόπος παράδοσης.  

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, σε 

χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες (120 ημέρες) από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης. Επιπλέον ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την έκδοση των αντίστοιχων πινακίδων 

και άδειας κυκλοφορίας, ώστε τα οχήματα με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς χρήση. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ VAN Μ.Φ 3,3tn 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  
ΟΜΑΔΑ Α ( ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) (Συντελεστής βαρύτητας 70%)  

    

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 10,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 
καυσαερίων 

100-120 9,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 8,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 8,00 

5 Χώρος φόρτωσης 100-120 9,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 9,00 

7 Αμάξωμα 100-120 9,00 

8 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 8,00 

 ΟΜΑΔΑ Β  (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗΣ)  (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

  

1   Χρόνος παράδοσης  οχημάτων (μέγιστο 4 μήνες 
100 βαθμοί 3 μήνες 110 βαθμοί 2 μήνες 120 
βαθμοί) 

100-120 10,00 

2 
Εξυπηρέτηση του Δήμου σε τεχνική υποστήριξη, 
SERVICE, ύπαρξης στοκ και άμεση προμήθεια των 
ανταλλακτικών  

100-120 10,00 

3 Εκπαίδευση 100-120 10,00 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.  
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για 
τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 
έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία για κάθε όχημα 
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:  
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)  
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)  
Η Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:  
 
      Ο.Π 
λ=  -----   
       U 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής είναι εκείνη 

που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς προς την βαθμολογία. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ VAN Μ.Φ 3,3tn 

α/α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      2 Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

  Κιβώτιο ταχυτήτων ΝΑΙ   
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      3 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

      4  Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      5  Αμάξωμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      6  Παθητική Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      7  Εσωτερική διαμόρφωση χώρου φόρτωσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      8 Λειτουργικότητα ,αποδοτικότητα και ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      9 Χρώμα                                                                 Όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      10 Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ    

      11 Ποιότητα, καταλληλότητα  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      12  Τεχνική υποστήριξη και  κάλυψη    
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      13  Εκπαίδευση προσωπικού 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      14  Χρόνος  και τόπος παράδοσης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

      15  Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.   
 

   

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ραφήνα, 19  Μαρτίου 2021 

 

 

 

Μαρία Κουτάντου 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ραφήνα, 19  Μαρτίου 2021  

 

 
                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

                   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-                            

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ               

 
Προμήθεια  οχημάτων VAN 
 
 
  
 
 
 
 Αρ. Μελέτης  :     19/21 
 

Ταχ. Δ/νση       : Αραφηνίδων Αλών 12 
Ταχ. Κωδ.         : 19009 
Τηλ                     : 2294321001 
Fax                     : 2294023481 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε  86.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
24%)  το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για την  «Προμήθεια οχημάτων ». 
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι : 
 

               ΕΙΔΟΣ 

  
CPV 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α 
 

   

Α.1 Όχημα VAN Μ.Φ. 2.5 tn 
34115000-6 

 
20.000 2   40.000,00 

Α.2 Όχημα VAN Μ.Φ. 3.3 tn 
34115000-6 

 
30.000 1   30.000,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ                         70.000,00 

φ.Π.Α. 24% 
 

16.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  86.800,00 

 
Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου  Ραφήνας-Πικερμίου  και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα έκδοσης πινακίδων, 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ραφήνα 19 Μαρτίου 2021 
 
 
 

Μαρία Κουτάντου 
Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 19  Μαρτίου 2021 

 

 
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   
           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Προμήθεια  οχημάτων VAN 
  
 
 
 
 
Αριθμ. Μελέτης :     19/21 
  Ταχ. Δ/νση       : Αραφηνίδων Αλών 12 

Ταχ. Κωδ.         : 19009 
Τηλ                     :2294321001 
Fax                     : 2294023481 

                                       
  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους 
υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 

ΆΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας 
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την «Προμήθεια οχημάτων»  
 

ΆΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

 Το συμφωνητικό 

 Η παρούσα διακήρυξη 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 

 Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Μελέτη 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Η Τεχνική Περιγραφή, που συνέταξε ο Ανάδοχος με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Μελέτη 
της προμήθειας. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με    Ανοικτό  Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 
ΆΡΘΡΟ 50 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν.4412/2016.  

  
ΆΡΘΡΟ 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 
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Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζετε σε τέσσερις (4) μήνες  από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

 
Τόπος παράδοσης: Τα είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη της Υπηρεσίας με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή.  
Τον προμηθευτή  βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

 
ΆΡΘΡΟ 70 

Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο Ανάδοχος δεν 
συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 
ΆΡΘΡΟ 80 

Πλημμελής κατασκευή 
Εάν τα υπό προμήθεια απορριμματοφόρα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν.4412/2016  
 

ΆΡΘΡΟ 90 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 

ΆΡΘΡΟ 100 

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, με την έκδοση 
εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 

 
ΆΡΘΡΟ 110 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 
Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   πρέπει να στείλει 
εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι 
δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις 
του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 
  

ΆΡΘΡΟ 120 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων και μηχανήματος έργου θα γίνει από αρμόδια 
επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση 
του μηχανήματος, και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 
απόρριψη του παραλαμβανομένου των υπό προμήθεια οχημάτων-μηχανήματος έργου ή την αποκατάσταση 
των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών τους. 
 Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο της προσφερόμενης προμήθειας, παρουσιάσει βλάβη, αυτή 
επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης 
των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 
Μετά την προσωρινή παραλαβή άμεσα  γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και υπογραφή του 
Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής. 
Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 
από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα 30 ημέρες από την προσωρινή παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική  παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο εφόσον παρέλθουν οι  30 ημέρες μετά από ειδική ενόχληση του 
προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης τούτου. 
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Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.   
 

ΆΡΘΡΟ 130 
Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής αυτού, καθορίζεται από 
τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δυο (2) έτη  . 

 
 

ΆΡΘΡΟ 140 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που δεσμεύεται 
να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του 
σέρβις. 
  

ΆΡΘΡΟ 150 
Παράδοση 

Τα προσφερόμενα οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου  με πινακίδες άθικτα 
και χωρίς ζημιές  . 

  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ραφήνα, 19 Μαρτίου 2021 
 
 

Μαρία Κουτάντου 
Μηχανολόγος  Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ραφήνα, 19 Μαρτίου 2021 

 

 
                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-   
           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ- 
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ VAN  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

               ΕΙΔΟΣ 

  
CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΕΜ. ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΟΜΑΔΑ Α 
 

   
 

 ΟΧΗΜΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

3414400-8  
 1  

 

ΟΜΑΔΑ Β 
 

   
 

ΟΧΗΜΑΤΑ VAN 
 

   
 

B.1 Όχημα VAN Μ.Φ. 2.5 tn 
34115000-6 

 
 2  

 

B.2 Όχημα VAN Μ.Φ. 3.3 tn 
34115000-6 

 
 1  

 

φ.Π.Α. 24% 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                       

                                                                                                                 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

       

 

                                       ΠΡΟΣ 

            ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
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