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 ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια  αναλώσιμων  μεταφορικών  μέσων  του  Δήμου  Βόλου  διάρκειας  ενός  (1)
έτους,  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  δαπάνης  44.466,51€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

O Δήµαρχος Βόλου
 Έχοντας υπόψη:    
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  την  έγκριση
δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων,  καθώς  επίσης  καταρτίζει  τους  όρους  και
συντάσσει τη διακήρυξη.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) «Διοικητικές απλουστεύσεις
-Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Την παρ. ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α΄  204)  «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 ισχύει.
6. Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄  3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
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7. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  Α΄  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες  διατάξεις»,
όπως ισχύει.        
8.  Την αριθ. 380/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία  εγκρίθηκε η
ανάληψη  πολυετούς  υποχρέωσης  συνολικής  δαπάνης  44.466,51€  σε  βάρος  του  Κ.Α.
20.6671.007 προϋπολογισμού ετών 2016-2017 και την με αριθμό 1671 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης στο τρέχον έτος 2016.
9. Την αριθ. 448/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η
επιτροπή  διεξαγωγής  δημοπρασιών-διαγωνισμών,  αξιολόγησης  προσφορών,
γνωμοδοτήσεων  και  παρακολούθησης  συμβάσεων  για  κάθε  προμήθεια  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
10. Την  αριθ.  526/2016 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι
τεχνικές  προδιαγραφές  με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και  καθορίστηκαν οι  όροι της
διακήρυξης του συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού της αναφερόμενης προμήθειας.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη  διενέργεια  συνοπτικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές  και
κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη  τιμή προσφοράς  σε  ευρώ  (€)  προϋπολογισμού
σαράντα  τεσσάρων  χιλιάδων  τετρακοσίων  εξήντα  έξη  ευρώ  και  πενήντα  ενός  λεπτών
(44.466,51€)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%,  για  την προμήθεια  αναλώσιμων
μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους,  σύμφωνα με την αριθ.
81281/21-9-2016  μελέτη  των  υπό  προμήθεια  ειδών  που  συνέταξε  η  Διεύθυνση
Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  και  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  526/2016 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Άρθρο 1: Ορισμοί   -   Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό
1.1  Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω
όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:
 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
 Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας:  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση

αυτών  που  προσφέρει  στην  αγορά  εκτέλεση  εργασιών,  προμήθεια  προϊόντων  ή
παροχή υπηρεσιών.

 Διαγωνιζόμενος  ή  προσφέρων:  ο  οικονομικός  φορέας  που  έχει  υποβάλει
προσφορά.

 Έγγραφα της σύμβασης:  Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα,
που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.

 Επιτροπή  Διαγωνισμού  ή  Επιτροπή ή  ΕΔ:  η  Επιτροπή διενέργειας  του  παρόντος
διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  προσφορών  (γνωμοδοτικό  όργανο),  η  οποία
συγκροτείται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Βόλου,
εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

 Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων:  η  Επιτροπή  (γνωμοδοτικό  όργανο)  που
συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την εξέταση των
προβλεπόμενων στον νόμο ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής.

 Υπεύθυνη Δήλωση: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.
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1.2 Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό: 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ.: 38001, Βόλος
Τηλ.: 24213-50119, 24213-50106
Φαξ: 24210-97610

Άρθρο 2: Αντικείμενο διαγωνισμού
 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια αναλώσιμων μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου,
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Τα αναλώσιμα αυτά, καθώς
και οι τεχνικές  προδιαγραφές τους, αναφέρονται  αναλυτικά στην υπ'  αριθμ.81281/21-9-
2016 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης .
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά     είτε  για  το  σύνολο  της
προμήθειας  (και  για  τις  οκτώ  ομάδες)  είτε  για  μία  ή  περισσότερες  ομάδες  των  υπό
προμήθεια ειδώ  ν.  Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει
να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των ειδών των
αναλώσιμων  μεταφορικών  μέσων  της  κάθε ομάδας. Απόρριψη  ενός  ή  περισσότερων
ειδών  της  ομάδας  επιφέρει  αυτόματα  την  απόρριψη  της  προσφοράς  για  την
συγκεκριμένη ομάδα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το
σύνολο των ειδών της συγκεκριμένης ομάδας.

Πιο αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι οκτώ (8) ομάδες αναλώσιμων μεταφορικών μέσων: 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
C.P.V.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

Α) Φίλτρα οχημάτων 42913000-9 Τεμάχιο 9.100,87 2.184,20 11.285,07

Β) Μπουζί 34312200-9 Τεμάχιο 434,90 104,37 539,27

Γ) Πρόσθετο στην 
τελική επεξεργασία 
καυσαερίων 
(Adblue)

24957000-7 Λίτρο 1.568,00 376,32 1.944,32

Δ) Αντιψυκτικά υγρά
κυκλώματος ψύξης 
κινητήρων

24961000-8 Λίτρο 3.520,00 844,80 4.364,80

Ε) Υγρά φρένων 
DOT. 4

09211650-2 Λίτρο 240,00 57,60 297,60

ΣΤ) Αντιπαγωτικό 
πετρελαίου

24957000-7 Λίτρο 500,00 120,00 620,00

Ζ) Ψύκτρες 
μηχανικών 
σαρώθρων

34913000-0 Τεμάχιο 17.826,32 4.278,31 22.104,63

Η) Αντιολισθητικές 
αλυσίδες

44540000-7 Σετ δύο (2)
τεμαχίων

2.670,00 640,80 3.310,80
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Η  ποσότητα  της  προμήθειας  των  αναλώσιμων  μεταφορικών  μέσων  αναφέρεται
αναλυτικά  στην  τεχνική  περιγραφή  και  στα  υποδείγματα  οικονομικών  προσφορών,  τα
οποία είναι αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  - Χρηματοδότηση της προμήθειας
Ο  συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των
44.466,51€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6671.007 του
προϋπολογισμού έτους 2016 και έτους 2017 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του
Δήμου Βόλου.

Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού    
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 16-12-2016 ημέρα Παρασκευή, στο Δημοτικό Κατάστημα
Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), με ώρα έναρξης
παραλαβής των προσφορών την  10.00΄ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11.00΄,
όπου  και  θα  εξετασθούν  από  την  αρμόδια  επιτροπή  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης που διενεργεί τον διαγωνισμό, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 448/2016
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  το  έτος  2016.  Σε  περίπτωση  που  για  λόγους
ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη
ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση, την ίδια ώρα
την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον ίδιο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος. Σ’ αυτή την
περίπτωση οι  φάκελοι  των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην προκαθορισμένη
ημέρα  και  ώρα,  θα  κατατεθούν  στο  Τμήμα  Προμηθειών  του  Δήμου  Βόλου  και  θα
πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μη συμμετοχή εκπρόθεσμων προσφορών, κατά
την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών.  

Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από ενδιαφερόμενους - Παροχή διευκρινίσεων
5.1  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να ενημερώνονται  για τους όρους της διακήρυξης,  την
τεχνική  περιγραφή  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  από  το  Τμήμα  Προμηθειών  της
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου – αρμόδιος υπάλληλος
Κωνσταντίνος Ρέππος στο Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 2421350119 και την ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου Βόλου  www.dimosvolos.gr. 
5.2  Συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του
διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και επτά
(7)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  δηλαδή
συγκεκριμένα  μέχρι  την 9.12.2016. Οι  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  παρέχονται  μέχρι
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι
μέχρι την 12.12.2016, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα
με  τα  προαναφερόμενα.  Επισημαίνεται  ότι  τα  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1.  Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού.
2.  Η  αριθ.  81281/21-9-2016  μελέτη  που  συνέταξε  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.
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Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
7.1  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά»,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
7.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης,
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο  12  της  παρούσας  διακήρυξης.  Αν  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι
δυνατόν,  λόγω  μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος
περιέχει  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  κατά τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  12  της
παρούσας διακήρυξης.
Οι  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου.
7.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της Χάγης  της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
7.4  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας
σύμβασης  προμήθειας,  πρέπει  να  υποβάλλουν,  επί  αποδείξει,  προσφορά,  εντός  της
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.
7.5 Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 4 της
παρούσας  είτε  με  αποστολή  (ταχυδρομική  ή  άλλη)  τους  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7.6 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την αποσφράγιση.
7.7  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική
ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μία
(1) ώρα πριν από την ώρα λήξης.  Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί  και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται  επίσης  από  τον  πρόεδρο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή
άλλη προσφορά.
7.8 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7.9 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7.10  Η ένωση  οικονομικών  φορέων υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της
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κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Οι  προσφορές  και  τα περιλαμβανόμενα  σε  αυτές στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από
τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus),  που επιτρέπεται η υποβολή τους
στην αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και
κοινοπραξίες  (ενώσεις)  αυτών τα  οποία είναι  εγκατεστημένα  α)  σε  κράτος  –  μέλος  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο  10:  Λόγοι  αποκλεισμού  από  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  –
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
10.1  Η  αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει,  με την επαλήθευση που προβλέπεται
στα άρθρα 79 έως 80 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.2  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α)  γνωρίζει  ότι  ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον
αφορά την 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
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας 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.
10.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ)  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,
δ) εάν ο οικονομικός φορέας 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,
ε)  εάν ο οικονομικός  φορέας  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 79 του Ν. 4412/2016,
στ)  εάν ο οικονομικός  φορέας  επιχειρεί  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,
ζ)  εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει,  με κατάλληλα μέσα,  ότι  ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του.
10.4  Για τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό ενός
οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφαρμόζονται
κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
10.5  Αν  στο  πλαίσιο  διαδικασίας  σύναψης  μίας  δημόσιας  σύμβασης  διαπιστωθεί  ότι
συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα
για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016  μπορεί  να  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  την  συμμετοχή  σε  εν
εξελίξει  και μελλοντικές διαδικασίες  σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
10.6 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης
και  Τουρισμού,  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  αρμόδιου  για
θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που
εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5
του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο
οικονομικό φορέα.
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Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής
11.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο
παρόν  άρθρο  ώστε  να  διασφαλίζεται  ότι  διαθέτουν  τις  εκ  του  νόμου  απαιτούμενες
προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης.
11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον
αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  τους,  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος  Α'  του  Ν.  4412/2016  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση
ορίζεται  στο  Παράρτημα  αυτό.  Για  την  απόδειξη  της  προαναφερόμενης  απαίτησης
καταλληλότητας  απαιτείται  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους.

Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει
εντός  του  ξεχωριστού  σφραγισμένου  φακέλου  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ  Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α.1.1
Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  Παραστατικά  εκπροσώπησης  (εφόσον  οι
οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους) δηλαδή:
α)  για  φυσικό  πρόσωπο,  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας  του  ίδιου  ή
εξουσιοδότηση  και  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας  του  νόμιμα
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του,
β) για νομικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και:
βα)  ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης,  ΦΕΚ ή  πιστοποιητικό  του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα
εκπροσώπηση  και  Γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ  έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου  (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) ή
ββ)  Καταστατικό ίδρυσης του διαγωνιζομένου, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική
ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου (για ΟΕ
και ΕΕ) 
και, εάν τα νομικά αυτά πρόσωπα συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, να προσκομίσουν
σχετική εξουσιοδότηση (εάν πρόκειται για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ) ή πρακτικό ΔΣ (εάν πρόκειται
για  ΑΕ)  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  η  απόφαση  για  συμμετοχή  της  ΑΕ  στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό και η σχετική εξουσιοδότηση.

Α.1.2
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
α)  ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της
οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
γ) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς
δ)  ότι  αναλαμβάνει  να  παραδώσει  τα  προς  προμήθεια  είδη   ελεύθερα  από  κάθε
επιβάρυνση 
ε)  την  επωνυμία  της  εταιρείας  με  τα  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
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Α.1.3
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
Δεν  υπάρχει  εις  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 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 ).
Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α.1.4
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
α)   Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων  και
β)  Δεν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης,  δηλώνοντας  επίσης  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 20
της  παρούσας  διακήρυξης.  Επισημαίνεται  ότι  αν  ο  οικονομικός  φορέας  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.
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γ)  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο,  ορίζοντας  ρητά  την  επωνυμία  του
Επιμελητηρίου  και  το  αντικείμενο  των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  (ρητά
κατονομαζόμενες),  προκειμένου  για  νομικά  πρόσωπα  ή  το  ειδικό  επάγγελμά  τους
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

Α.1.5
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
Δεν  έχει  αθετήσει  τις  ισχύουσες  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπισθεί  με  το δίκαιο της Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού και  εργατικού δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Α.1.6
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
α)  δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
β)  δεν υπάρχει  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  λόγω  της  συμμετοχής  του  στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
γ)  δεν έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  που  είχε  ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
δ) δεν 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 και δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
ε)  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  στην  παρούσα
διακήρυξη,
στ)  δεν επιχειρεί  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,
ζ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.

Α.1.7
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
δεν  έχει  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  τη  συμμετοχή  σε  εν  εξελίξει  και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Α.1.8
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:
πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  στο  άρθρο  11  της
παρούσας διακήρυξης και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
ηλεκτρονική υποβολή και έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των σχετικών αποδεικτικών
μέσων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ.11.2  του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.

Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ  Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα
ως άνω για τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιολογητικά, που όμως εκδίδονται
από τη χώρα εγκατάστασής τους.
Α.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά Α.1.1 έως Α.1.8, για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση, καθώς και τα εξής:
Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την
από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της
ένωσης.

Α.4
Στον  φάκελο  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  θα  υπάρχει  ευρετήριο  (πίνακας
περιεχομένων) και συνεχής αρίθμηση τουλάχιστον κατά φύλλο και τα δικαιολογητικά θα
είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται.

Α.5 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει
εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί
ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:

Α.5.1
Τεχνική έκθεση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών όπως απαιτείται από την  αριθ.
81281/21-9-2016  Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αποτελεί
αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  διακήρυξης.  Σε  περίπτωση  που  στοιχεία  των
προσφερόμενων  ειδών  διαφοροποιούνται  σε  σχέση  με  τις  αντίστοιχες  τεχνικές
προδιαγραφές  της  Μελέτης,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  πρέπει  αυτά  να  αναφερθούν  σε
ξεχωριστή σελίδα.
Στον  φάκελο  με  τα  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς,  θα  υπάρχει  ευρετήριο  (πίνακας
περιεχομένων) και συνεχής αρίθμηση τουλάχιστον κατά φύλλο και τα δικαιολογητικά θα
είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται.

Α.5.2
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (Υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά,  ISO, κατάλογος -
prospectus κ.λ.π.)  αναφέρεται  στην  υπ'  αριθ.  81281/21-9-2016  Μελέτη  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Α.6 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»:
α)  Οι  Υπεύθυνες  δηλώσεις  θα  είναι  σε  πρωτότυπο και  πρέπει  να  έχουν  ημερομηνία
σύνταξης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β)  Ειδικά  το αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  κατατίθεται  σε  πρωτότυπο  ή  σε
νόμιμα  αντίγραφα,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  ΠΟΛ  1274/13  (ΦΕΚ  3398  Β’/31.12.2013)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως
τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/26.02.2014 (ΦΕΚ 642 Β΄/14.03.2014) απόφαση, καθώς και
τις  αριθ.  2837/0030/11.11.2003  (ΦΕΚ  1685  Β’)  και  1022576/28.2.2005  (ΦΕΚ  317  Β’)
αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και ισχύει.
γ) τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται:
- ως πρωτότυπα
- ή ως επικυρωμένα αντίγραφα
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- ή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, όπως ισχύει, δηλαδή:
 ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις

δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση ή
των ακριβών αντιγράφων τους

 αν πρόκειται  για ιδιωτικά έγγραφα,  ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
των ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ως
ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση

 αν  πρόκειται  για  έγγραφα  αλλοδαπών  αρχών,  ως  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από
αντίγραφα  των  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.

Για  να  θεωρηθούν  έγκυρα  τα  δικαιολογητικά,  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  ισχύ  κατά  την
ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Στον  ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι
σε ευρώ (€). Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά.
Η οικονομική  προσφορά θα πρέπει  να φέρει  σφραγίδα του διαγωνιζόμενου  φυσικού ή
νομικού προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Εφόσον  υφίστανται  έγκυρες  οικονομικές  προσφορές  που  ταυτίζονται  απόλυτα,  ο
προσωρινός  ανάδοχος  επιλέγεται  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
13.1  Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για  έξι  (6)
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.3  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα  να  παρατείνει  την  ισχύ  της.  Η  παράταση  μπορεί  να  λαμβάνει  χώρα κατ’
ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την  ανωτέρω  αρχική  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1
περίπτωση α και 97 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14: Εγγυήσεις
14.1  Οι εγγυήσεις  πρέπει να είναι  σύμφωνες με  το άρθρο 72 του Ν.  4412/2016.  Αν οι
εγγυήσεις  δεν  είναι  διατυπωμένες  στην  Ελληνική,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφραση.  Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  δηλώσει  εγγράφως  τα  στοιχεία  επικοινωνίας
(υποκατάστημα,  τηλέφωνο,  φαξ  ή  e-mail)  του  φορέα  που  έχει  εκδώσει  τις  εγγυήσεις,
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική επικοινωνία η
εγκυρότητα της επιστολής.
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14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται.

14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει  εγγύηση,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5% επί  της  αξίας  της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το
συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η  εγγύηση καλής  εκτέλεσης της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
14.4  Οι  εγγυήσεις  του  παρόντος  άρθρου  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.
14.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 18 και 19 της παρούσας διακήρυξης ή
υποβλήθηκε  κατά  παράβαση  των  απαράβατων  όρων  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
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 τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της παρούσας 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 το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
16.1  Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης  των προσφορών την  ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζεται  στο  άρθρο  4.  Η
αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως
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εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
16.2  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και
σφραγίζονται  από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά-
τεχνική  προσφορά  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών  σε  πρακτικό,  το  οποίο
υπογράφεται  από  τα  μέλη  της.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που
θα  ορισθεί  από  την  Επιτροπή  κατόπιν  σχετικής  πρόσκλησης  των  διαγωνιζόμενων  που
δικαιούνται να παρευρεθούν.
16.3  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των
προσφορών,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των
προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την
Επιτροπή  σε  σχετική  πρόσκληση  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών.  Για  όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο της παρ. 16.2  οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
16.4  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών
προσφορών  και  των  οικονομικών  προσφορών  μπορούν  να  γίνουν  σε  μία  δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16.5  Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
16.6  Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βόλου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 και τη μεταβατική
διάταξη  της  παρ.  12  του  άρθρου  376  του  Ν.  4412/2016,  καθώς  και  το  άρθρο  23  της
παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 17: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
17.1  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού  με κριτήριο
κατακύρωσης  την  χαμηλότερη  τιμή  προσφοράς  για  το  σύνολο  των  ειδών  της
συγκεκριμένης ομάδας.
17.2 Προσφορά υποβάλλεται είτε για το σύνολο της προμήθειας (και για τις οκτώ ομάδες)
είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδώ  ν.  Σε κάθε περίπτωση, επί
ποινή αποκλεισμού,  η προσφορά θα πρέπει  να καλύπτει  υποχρεωτικά το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των ειδών των αναλώσιμων μεταφορικών μέσων της
κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για την συγκεκριμένη ομάδα.

Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
18.1  Κατά τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι  μικρότερη από επτά (7)  ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης  σε  αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
18.2  Η πιο πάνω διευκρίνιση  ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις  ασάφειες,  επουσιώδεις
πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση
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σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  Ν.  4412/2016.  Η  συμπλήρωση  ή  η  διευκρίνιση  δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
18.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας
ατέλειες,  επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
18.4  Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα,  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους  του  παρόντος  άρθρου  και  τις  παρ.  1  έως  4  του  άρθρου  102  του
Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
19.1  Μετά την  αξιολόγηση  των προσφορών  και  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης,  η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου 20,  ως  αποδεικτικά στοιχεία  όσων δηλώθηκαν  με  τις  υποβληθείσες  υπεύθυνες
δηλώσεις του άρθρου 12 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό
μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου)
Γ) ο τίτλος της προμήθειας και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία,  τηλ. επικοινωνίας,  fax και
email) 
και ο φάκελος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
19.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να
τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης  σε  αυτόν.  Κατά  τα  λοιπά,  εφαρμόζεται  η  παρ.  2  του  άρθρου  103  του
Ν. 4412/2016.
19.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  αν  ο  προσωρινός
ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ή  αν  από  τα  παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή  των λόγων αποκλεισμού  του  άρθρου  10  ή  η  πλήρωση  των απαιτήσεων  των
κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11,  ο  προσωρινός  ανάδοχος
κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  διαδικασία  επαναλαμβάνεται  με  τον  προσφέροντα  που
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφοράς.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103 του Ν. 4412/2016.
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19.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει
ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20.
19.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
του Ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21
της παρούσας διακήρυξης.
19.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης

20.1
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε
καμία  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρ.  Α.1.3.Β  του  άρθρου  12  της
παρούσας διακήρυξης.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
20.2
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  κατά  την  ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 19.
20.3
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου
19, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, ως εξής:
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ)
των διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν ο οικονομικός φορέας 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.
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20.4
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος  Α'  του  Ν.  4412/2016,  έκδοσης  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  έγγραφης  ειδοποίησης  του  άρθρου  19  με  το  οποίο  να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών,  αυτά πρέπει
να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και
να  έχουν  επικυρωθεί  αρχικά  από  δικηγόρο.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το
Ν. 1497/1984 (Α' 188).

Άρθρο 21: Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης
21.1  Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
21.2  Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά  της,  εφόσον  η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
ενστάσεων και
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
21.3  Μετά την  επέλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση να προσέλθει
για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
21.4  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει  αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας
22.1  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από
γνώμη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  ματαιώνει  τη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης:
α)  εφόσον  η  διαδικασία  απέβη  άγονη  είτε  λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω
απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης
ή
β)  αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού.
22.2  Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
22.3  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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.
22.4  Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται  στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.

Άρθρο 23: Ενστάσεις
Σύμφωνα  με  την  παρ.  12  που  άρθρου  376  του  N.  4412/2016,  με  την  επιφύλαξη  των
παραγράφων  7  και  8  του  άρθρου  379  του  ιδίου  νόμου,  η  προβλεπόμενη  διαδικασία
ένστασης της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ανωτέρω νόμου εφαρμόζεται σε όλες τις
συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτού του νόμου
κάτω των ορίων.
23.1 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
23.2  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
23.3 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η Οικονομική Επιτροπή της
οποίας  αποφασίζει,  μετά  από  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης
Ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών.  Μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της
προηγούμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την κατάθεση της ένστασης,  η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  το  οποίο  μπορεί  να  αναπροσαρμόζεται  με  κοινή
υπουργική  απόφαση.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο
επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο  24:  Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  –  Όροι
εκτέλεσης –Τροποποίηση – Δικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης
24.1  Μετά  την  έγγραφη  ειδική  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Για τον Δήμο, η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.
24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 και τους όρους
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν.
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24.3  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται:  α)  οι  σχετικές  διατάξεις  του  N.
4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
24.4 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού
δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α'  του  N.
4412/2016.  Η  αθέτηση  της  ανωτέρω  υποχρέωσης  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια  της παρ.  6 του άρθρου 73 του  N.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
24.5  Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του N. 4412/2016 και
αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο
132  του  N.  4412/2016  γίνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου  και
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
24.6 Ο Δήμος Βόλου μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει
υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση,  που  θα  απαιτούσε  νέα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του N. 4412/2016, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της
σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
73 του N. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
της  σύναψης  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.
24.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β)  Παραλήφθηκε  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  το  είδος  της  προμήθειας  που
παραδόθηκε.
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 25: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  τμηματικά μετά την έκαστη οριστική παραλαβή των
ειδών, την έκδοση σχετικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 
Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1 του
N. 4152/2013.
Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 26: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
26.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη
σχετική ειδική πρόσκληση
β)  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα  συμβατικά  είδη  μέσα  στον
συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσας διακήρυξης.
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26.2  Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση όταν:
α)  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  τα  είδη   δεν  φορτώθηκαν  ή  παραδόθηκαν  ή
αντικαταστάθηκαν  με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β)  Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.  Ο  ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία
υποχρεούται,  μέσα σε είκοσι  (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
26.3  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση,  επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο 27: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 26 και 28, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

Άρθρο 28: Παράδοση - παραλαβή των ειδών – Υποχρεώσεις αναδόχου
28.1  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα αναλώσιμα μεταφορικών
μέσων,  κατόπιν  εντολής  από  τη  Διεύθυνση  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  του  Δήμου,
ελεύθερα, στην αποθήκη του Κεντρικού Αμαξοστασίου  του Δήμου Βόλου (Χατζηπέτρου 5,
T.K.38334, Βόλος). Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα είδη εντός πέντε (5) ημερών από
την ημέρα της εντολής από το Δήμο.
28.2  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 206 του N. 4412/2016.
28.3 Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών κατά τη μεταφορά τους στον τόπο του
φορέα θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
28.4  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία να
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του.
28.5  Η  παραλαβή  θα  γίνει  αφού  η  επιτροπή  παραλαβής  βεβαιωθεί  ότι  τα  είδη
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως σύμφωνοι με την
προσφορά  του  αναδόχου.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  σύμφωνοι  με  τους  όρους  της
προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν θα παραληφθούν
και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και της προσφοράς.
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
ύστερα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, την ημέρα της οριστικής παραλαβής των ειδών,
σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του  N.  4412/2016.  Το πρωτόκολλο παραλαβής  των
ειδών  κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
28.6  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  της  συμβατικής  ποσότητας  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση
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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.
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  το  είδος  που
απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των ειδών  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
206 έως 209 και 213 του N. 4412/2016.

Άρθρο 29: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν
από  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών).
Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης,  ήτοι  προκήρυξη  σύμβασης  του  άρθρου  63  του
N.  4412/2016,  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  (www.dimosvolos.gr)  και  στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ)
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 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                         ΘΕΜΑ:
 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &                                      «Προμήθεια αναλώσιμων
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                          μεταφορικών μέσων διάρκειας ενός
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ &                                          έτους»
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

        Η μελέτη αυτού του διαγωνισμού αφορά την κάλυψη των αναγκών προμήθειας
αναλώσιμων  μεταφορικών  μέσων  (  φίλτρα,  μπουζί, αντιψυκτικά  υγρά,  υγρά   φρένων,
ψήκτρες μηχανικών σαρώθρων, αλυσίδες οχημάτων κλπ) για τα οχήματα και μηχανήματα
που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Βόλου και για διάρκεια ενός έτους.
       O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των αναλωσίμων μεταφορικών μέσων
ανέρχεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
(44.466,51  €)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  η χρέωση  θα  γίνει  στους  K.A.:
20-6671.007  του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έτη 2016 και 2017.
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμή-
θειας,
 (και για τις οχτώ ομάδες) είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών.
       Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υπο-
χρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των ειδών των αναλώσιμων με-
ταφορικών μέσων
της κάθε ομάδας.
        Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών
της
συγκεκριμένης  ομάδας   με  την  προϋπόθεση  ότι  η  προσφερόμενη  τιμή  ανά  είδος,  δεν
υπερβαίνει την αντίστοιχη ενδεικτική τιμή.
       Παραθέτουμε σχετικό πίνακα των προς προμήθεια αναλωσίμων ειδών και ενδεικτική
προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε είδος.

Α. ΦΙΛΤΡΑ (9.100,87 €) για όσους τύπους αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Α.ΦΙΛΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ
1 Τύπου C 33156 2,00 5,65 € 11,30 €
2 Τύπου C25128 ή MD9590 ή FA267 7,00 15,40 € 107,80 €
3 Τύπου C16148 2,00 8,25 € 16,50 €
4 Τύπου C2339 ή MD5234 2,00 7,15 € 14,30 €
5 Τύπου C1189 ή MD7554 2,00 7,50 € 15,00 €
6 Τύπου C3078 ή MD146 2,00 6,20 € 12,40 €
7 Τύπου MD734 ή C14176 6,00 10,15 € 60,90 €
8 Τύπου MD9336 ή C2568/1 6,00 6,00 € 36,00 €
9 Τύπου MD9208 ή C28136/12 4,00 9,00 € 36,00 €

10 Τύπου TOKIO FA301 4,00 5,65 € 22,60 €
11 Τύπου MD 656 ή C30850/6 2,00 31,90 € 63,80 €
12 Τύπου C25860 ή E595L 1,00 65,25 € 65,25 €
13 Τύπου FC471 εξωτ. FC472 εσωτ /σετ. 4,00 26,25 € 105,00 €
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14 Τύπου MD7026 ή C24508 1,00 40,50 € 40,50 €
15 Τύπου C24393 2,00 34,15 € 68,30 €
16 Τύπου P77 ή 5945 ή 12194 2,00 48,50 € 97,00 €
17 Τύπου C311255 1,00 51,25 € 51,25 €
18 Τύπου C311256 1,00 56,25 € 56,25 €
19 Τύπου C23440 1,00 45,00 € 45,00 €
20 Τύπου C311410 4,00 40,00 € 160,00 €
21 Τύπου C261005 12,00 39,40 € 472,80 €
22 Τύπου C15165/3 2,00 18,75 € 37,50 €
23 Τύπου C25660/2 1,00 31,45 € 31,45 €
24 Εξωτ.32/915802/εσωτ.32/915801 2,00 18,75 € 37,50 €
25 Τύπου C15165/7 2,00 15,00 € 30,00 €
26 Τύπου C25150 2,00 15,75 € 31,50 €
27 Τύπου AF4570 ή MD712K 2,00 25,15 € 50,30 €
28 Τύπου C20500 2,00 33,00 € 66,00 €
29 Τύπου C2552/1 10,00 9,75 € 97,50 €
30 Τύπου C14179 2,00 16,50 € 33,00 €
31 Τύπου C32140/1 2,00 6,65 € 13,30 €
32 Τύπου C25660/1 2,00 31,50 € 63,00 €
33 Τύπου C1632εξωτ  CF923 εσωτ/σετ 3,00 14,25 € 42,75 €

ΦΙΛΤΡΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

1 Τύπου TB 1374X  ή SP800 25,00 14,25 € 356,25 €
2 Τύπου TB1374/5 4,00 39,50 € 158,00 €
3 Τύπου TB 1394/5 6,00 25,00 € 150,00 €
4 Τύπου Τ350W    HENGST 2,00 60,00 € 120,00 €

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1 Τύπου WK723 80,00 3,37 € 269,60 €
2 Τύπου WK 940/20 30,00 9,75 € 292,50 €
3 Τύπου PU1059X 30,00 7,50 € 225,00 €
4 Τύπου PU1058 (νεροπαγίδα) 30,00 21,40 € 642,00 €
5 Τύπου PU1059X 30,00 15,40 € 462,00 €
6 Τύπου WK962/7 6,00 6,20 € 37,20 €
7 Τύπου FP 160 ή WK828 5,00 8,24 € 41,20 €
8 Τύπου P917X 2,00 2,45 € 4,90 €
9 Τύπου WK824/2 ή DN323 5,00 21,40 € 107,00 €

10 Τύπου WK940/22 10,00 9,40 € 94,00 €
11 Τύπου SN70262 ή WK9036 3,00 18,00 € 54,00 €
12 Τύπου BFU900X ή FK158 3,00 5,00 € 15,00 €
13 Τύπου WK842/2 ή SP966 10,00 5,50 € 55,00 €
14 Τύπου WK1040/1X 4,00 21,40 € 85,60 €
15 Τύπου SP871 4,00 21,40 € 85,60 €
16 Τύπου WK940/16 3,00 8,62 € 25,86 €
17 Τύπου WK842/4 4,00 9,75 € 39,00 €
18 Τύπου P716 3,00 4,50 € 13,50 €
19 Τύπου WK853/20 ή SP1343 3,00 42,40 € 127,20 €
20 Τύπου PU1046/1X 10,00 7,50 € 75,00 €
21 Τύπου SP1276 ή WK950/19 3,00 12,40 € 37,20 €
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22 Τύπου MD105/1 ή BFU 811 3,00 5,00 € 15,00 €
23 Τύπου SP971 ή WK940/6 3,00 12,40 € 37,20 €
24 Τύπου WK939/14X 3,00 58,90 € 176,70 €
25 Τύπου SP1248 ή  WK950/21 3,00 12,00 € 36,00 €
26 Τύπου P811X 3,00 4,72 € 14,16 €
27 Τύπου SP1230 3,00 5,32 € 15,96 €
28 Τύπου SP1336 ή WK939/15 6,00 25,65 € 153,90 €
29 Τύπου WK828 ή SP969 3,00 10,12 € 30,36 €
30 Τύπου MD367 ή WK850/2 6,00 11,62 € 69,72 €

31 Τύπου WK854/6 ή SP1239 6,00 17,25 € 103,50 €

32 Τύπου WK818/80 ή SP923 3,00 6,90 € 20,70 €
33 Τύπου BFU 811 3,00 5,55 € 16,65 €
34 Τύπου WK828 ή FP158 3,00 5,00 € 15,00 €

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ
1 Τύπου W 962/6 4,00 6,44 € 25,76 €
2 Τύπου W 11102/11 10,00 8,60 € 86,00 €
3 Τύπου HU 947/2X 6,00 5,00 € 30,00 €
4 Τύπου MANN HU 1390X 9,00 13,95 € 125,55 €
5 Τύπου MANN HU 947/2X 12,00 7,50 € 90,00 €
6 Τύπου MANN HU 951X 15,00 6,00 € 90,00 €
7 Τύπου W 940/25 10,00 4,50 € 45,00 €
8 Τύπου HU 947/1Z-2 12,00 11,00 € 132,00 €
9 Τύπου MAWHU 932/4 3,00 4,90 € 14,70 €

10 Τύπου W1140 10,00 7,95 € 79,50 €
11 Τύπου SP 901ή W932/81 5,00 5,86 € 29,30 €
12 Τύπου FL 113 10,00 2,50 € 25,00 €
13 Τύπου FL-306 ή SP997 3,00 7,00 € 21,00 €
14 Τύπου W 950/39 3,00 13,40 € 40,20 €
15 Τύπου FL306 ή SP997 3,00 11,00 € 33,00 €
16 Τύπου FL 304 ή SP961 11,00 2,60 € 28,60 €
17 Τύπου WP 928/80 ή SP993 3,00 8,25 € 24,75 €
18 Τύπου W 712/8 ή SP918 12,00 4,30 € 51,60 €
19 Τύπου WP 928/81 3,00 8,20 € 24,60 €
20 Τύπου ή SP944 8,00 5,00 € 40,00 €
21 Τύπου W713/16 ή SP940 4,00 4,00 € 16,00 €
22 Τύπου SP802 ή W940/24 6,00 4,90 € 29,40 €
23 Τύπου WK817/3X ή SP1038 3,00 5,50 € 16,50 €
24 Τύπου W 920/48 ή SP936 3,00 5,50 € 16,50 €
25 Τύπου W950/26 ή SP1250 6,00 11,80 € 70,80 €
26 Τύπου WP 1169 ή SP1025 4,00 11,50 € 46,00 €
27 Τύπου W932/81 ή SP901 6,00 5,50 € 33,00 €
28 Τύπου W811/80 ή SP811 6,00 4,00 € 24,00 €
29 Τύπου W920/32 ή DO812 3,00 6,30 € 18,90 €
30 Τύπου WP928/80 ή SP993 4,00 8,25 € 33,00 €
31 Τύπου W916/1 ή SP816 3,00 4,00 € 12,00 €
32 Τύπου W719/30 8,00 4,50 € 36,00 €
33 Τύπου W921/80 ή SP914 3,00 5,50 € 16,50 €
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34 Τύπου W 962 ή SP874 3,00 7,50 € 22,50 €
35 Τύπου WP 11102 ή W1112/4 3,00 10,00 € 30,00 €
36 Τύπου SP994ή W712/83 3,00 5,00 € 15,00 €
37 Τύπου W 9019 3,00 15,00 € 45,00 €
38 Τύπου HU931/5X ή F662FI.BA 3,00 6,00 € 18,00 €
39 Τύπου WL7089 ή W920/3 3,00 8,00 € 24,00 €
40 Τύπου    W950/26  ή  SP1250 6,00 10,00 € 60,00 €
41 Τύπου  W 610/3 ή SP 1001 3,00 4,00 € 12,00 €
42 Τύπου W712/8 ή F506 2,00 5,00 € 10,00 €
43 Τύπου HU719/7X  ή FL665 3,00 5,00 € 15,00 €
44 Τύπου W950/38 ή  SP1294 3,00 9,00 € 27,00 €
45 Τύπου W 1140 ή F506 ή DO822 6,00 5,00 € 30,00 €
46 Τύπου HU932/4 2,00 5,00 € 10,00 €
47 Τύπου DO1802 2,00 4,00 € 8,00 €
48 Τύπου FL206 ήSP936 ή W920/14 10,00 5,00 € 50,00 €

ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
1 Τύπου W1374  ή SP 908 2,00 15,00 € 30,00 €
2 Τύπου WH 980 2,00 24,00 € 48,00 €
3 Τύπου HD55/1 2,00 23,00 € 46,00 €
4 Τύπου RLR320E10B 2,00 75,00 € 150,00 €
5 Τύπου HF 6359 ή P171620 4,00 30,00 € 120,00 €
6 Τύπου CF1351A25NA ή P171735 4,00 25,00 € 100,00 €

7 Τύπου MF4003M60NBήF60P10M.HIFI 4,00 28,00 € 112,00 €

8 Τύπου H4582G ή HF28943 6,00 30,00 € 180,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

1 Τύπου CY44694 4,00 8,00 € 32,00 €
2 Τύπου  CU2217-7 2,00 50,00 € 100,00 €
3 Τύπου CU4795 2,00 16,00 € 32,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΡΩΝ 9.100,87 €
Φ.Π.Α. 24% 2.184,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   11.285,07 €
        Γίνονται αποδεκτά είδη φίλτρων τα οποία είναι αντίστοιχα των συγκεκριμένων τύπων,
όπως  αυτά  περιγράφονται  στον  σχετικό  πίνακα,  αρκεί  να  αναφέρεται  ρητά  σε  ποιον
συγκεκριμένο τύπο φίλτρου αντιστοιχούν.

Β. ΜΠΟΥΖΙ (434,90 €) για όσους τύπους αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Β.ΜΠΟΥΖΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 NGK C7 HSA 53 2,60 € 137,80 €
2 NGK CR 7HSA 53 2,60 € 137,80 €
3 BPR6ES-11 20 2,70 € 54,00 €
4 BCPR6ES 20 2,70 € 54,00 €
5 BPR5ES 19 2,70 € 51,30 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΟΥΖΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 434,90 €
Φ.Π.Α. 24% 104,37 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 539,27 €
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Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Adblue) (1.568,00) 

Γ.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Adblue)

Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) ΤΙΜΗ, €/lt ΑΞΙΑ

1 Adblue 1.600 0,98 € 1.568,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 1.568,00 €

Φ.Π.Α. 24% 376,32 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.944,32 €

        
 Το  Adblue  θα  πρέπει  να  είναι  υψηλής  ποιότητας  για  την  μείωση  των  εκπομπών
καυσαερίων για πετρελαιοκινητήρες τελευταίας τεχνολογίας
 Προδιαγραφές: DIN 70070 και ΙSΟ 22241

Δ. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (3.520,00 €)

Δ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) ΤΙΜΗ, €/lt ΑΞΙΑ

1
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
(για κινητήρες EURO IV,

EURO V)
400 3,20 € 1.280,00 €

2 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4 ΕΠΟΧΩΝ
(για κινητήρες EURO IΙΙ)

500 3,20 € 1.600,00 €

3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12 150 3,80 € 570,00 €
4 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 0,14 € 70,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ 3.520,00 €
Φ.Π.Α. 24% 844,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.364,80 €

      Τεχνικές προδιαγραφές:
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ (LLC) - συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό, με αντισκωριακή και 

αντιδιαβρωτική προστασία, βάσεως μονοαιθυλενογλυκόλης & τεχνολογίας καρβοξυλικών 
οξέων,  κατάλληλο για κινητήρες  EURO IV, EURO V , για κυκλώματα σιδήρου και 
αλουμινίου και για διαστήματα πάνω 250.000km ή 5.000 ώρες. Προδιαγραφές: ASTM D-
3306, AFNOR NFR15-601, BS 6580, SAE J 1034, 349/2012 Γ.Χ.Κ. 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  4  ΕΠΟΧΩΝ  -  συμπυκνωμένο  αντιψυκτικό/αντιθερμικό  υγρό,  με
αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία καθ΄  όλη τη διάρκεια του χρόνου, βάσεως
μονοαιθυλενογλυκόλης,  κατάλληλο για κινητήρες EURO IΙΙ, για κυκλώματα με εξαρτήματα
από πλαστικό, χαλκό, σίδηρο και αλουμίνιο. Προδιαγραφές: ASTM D-3306, BS 6580, SAE J
1034, 925/81 Γ.Χ.Κ. 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  G12  -  συμπυκνωμένο  αντιψυκτικό/αντιθερμικό  υγρό  4  εποχών,  για
προστασία κινητήρων με μέρη από αλουμίνιο, συμβατό και με κινητήρες από χυτοσίδηρο.
Προδιαγραφές: ASTM D-3306/4656, AFNOR NF R 15-601, BS 6580, SAE J1034, MAN 324 SNF,
FORD WSS M97 B44D .

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, προδιαγραφή 962/90 ΓΧΚ. 
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Ε. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT.4 (240,00 €)  
Ε.ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT.4 

Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) ΤΙΜΗ, €/lt ΑΞΙΑ

1 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT.4 40 6,00 € 240,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 240,00 €

Φ.Π.Α. 24% 57,60 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 297,60 €

Προδιαγραφές: SAE J 1703/ J 1704,  FMVSS №116 DOT- 4

ΣΤ. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,  1:1000 (500,00€)  για προστασία μέχρι -10ο С
ΣΤ.ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1:1000 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ-10ο С

Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) ΤΙΜΗ, €/lt ΑΞΙΑ

1 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟΥ 1:1000

50 10,00 € 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ 500,00 €
Φ.Π.Α. 24% 120,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 620,00 €

       Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να μειώνει το σημείο πήξης του πετρελαίου αλλά και
να  βελτιώνει  την  ικανότητα ροής  του  ακόμη  και  σε  θερμοκρασία  0°C,  γεγονός  που  θα
επιτυγχάνεται  με  την  αποφυγή  συσσωμάτωσης  κρυστάλλων  παραφίνης  στο  πετρέλαιο,
φαινόμενο που εμφανίζεται στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ενδεδειγμένη αναλογία 1/1000,
για προστασία μέχρι   
-10ο C.
Προδιαγραφές: Να καλύπτει την χειμερινή προδιαγραφή CFPP: -5°C

Ζ. ΨΥΚΤΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ (17.826,32 €)
Ζ.ΨΥΚΤΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(τεμ.)

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ

1 Σκούπα με ψήκτρα 400
JOHNSTON

4 105,00 € 420,00 €
2 Άξονας κεντρικής σκούπας 172 6,50 € 1.118,00 €

3 Σκούπα με ψιλό σύρμα με σιδερένια
βάση 570 (μήκος σύρματος 20 cm) SEMAT 12 160,00 € 1.920,00 €

4 Σκούπα PNN ψήκτρα D500/900 mm HAKO 24 150,00 € 3.600,00 €

5
Πλαστικά και σύρμα 550 – διάμετρος
εσωτ. ανοίγματος 24 cm  (4 σειρές 
σύρμα με πλαστική βάση)

SIGAS
MILLENUM 18 195,00 € 3.510,00 €

6 Σκούπα με ψήκτρα 490 RAVO 12 121,96 € 1.463,52 €
7 Φουντάκια πλαστικά 

BUCHER
500 4,00 € 2.000,00 €

8 Φουντάκια συρμάτινα 500 4,50 € 2.250,00 €

9
Σκούπα με ψήκτρα 550 (άνοιγμα 0,6
cm βάση ξύλινη 2 σειρές σύρμα, 2

σειρές πλαστικό)
SIGAS SA4S 10 154,48 € 1.544,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΚΤΡΕΣ 17.826,32 €
Φ.Π.Α. 24% 4.278,31 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.104,63 €
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Η. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ  (2.670,00 €) για τους παρακάτω τύπους ελαστικών

Η.ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΙΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ                                                                                         

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΑΞΙΑ

1 265/70 R 19.5 (ΑΠΛΗ) 2,00 140,00 € 280,00 €
2 305/70R19,5 (ΑΠΛΗ) 1,00 150,00 € 150,00 €
3 315/70R22,5 (ΑΠΛΗ) 2,00 150,00 € 300,00 €
4 205/75 R 17.5 (ΑΠΛΗ) 2,00 90,00 € 180,00 €
5 265/70 R 17.5 (ΑΠΛΗ) 2,00 120,00 € 240,00 €
6 265/70 R 19.5 (ΑΠΛΗ) 2,00 140,00 € 280,00 €
7 185/ R 14 (ΑΠΛΗ) 2,00 75,00 € 150,00 €
8 202/75 R 16 (ΑΠΛΗ) 4,00 75,00 € 300,00 €
9 215/70R15 (ΑΠΛΗ) 2,00 170,00 € 340,00 €

10 4/40/80/28 1,00 300,00 € 300,00 €
11 12.5/80 R 18 (ΕΝΙΣΧΥΜ) 1,00 150,00 € 150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ.ΑΛΥΣΙΔΩΝ 2.670,00 €
Φ.Π.Α. 24% 640,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.310,80 €

Ζητούμενο  είναι  τα  υλικά  να  είναι  καινούργια  (αμεταχείριστα)  και  εταιρειών
κατασκευής γνωστών στην ευρωπαϊκή αγορά. 
         Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους με τα υλικά τα
οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό.
         Θα αναφέρεται ο αριθμός (PART NUMBER),  το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής
των
προτεινόμενων υλικών.
        Οι  διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει  να επισυνάψουν στις  προσφορές τους κατάλογο -
prospectus του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα όχι σε φωτοα-
ντίγραφο. Στους καταλόγους αυτούς θα πρέπει  επί ποινή αποκλεισμού  να είναι σημειω-
μένοι με σαφήνεια:
• Οι τύποι των προσφερόμενων ειδών
• Οι διεθνείς προδιαγραφές που πληρούν τα προσφερόμενα είδη ή/και κωδικός  έγκρισης
από το Γ.Χ.Κ. καταθέτοντας συνημμένες και τις σχετικές εγκρίσεις για τα προσφερόμενα
είδη
• Οι διαθέσιμες συσκευασίες (πχ βαρέλι 200 lt, δοχείο 20 lt, κλπ)
       Τα κατατιθέμενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις τεχνικές
προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.
          Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγρα-
φόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατα-
σκευής του ανταλλακτικού και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.
          Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προ-
μήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη και επικυρωμένη από το
επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία
           Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται
από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων και μάλιστα από τους προμη-
θευτές που
διαθέτουν πιστοποίησης αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στην χώρα μας από τον κατα-
σκευαστή.
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          Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με
τις
τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων
μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.
            Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και
καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών.
           Στην περίπτωση κατά την οποία προσφερθεί ανταλλακτικό τρίτου κατασκευαστή τότε
αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του επί-
σημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας με την οποία θα επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα
του προτεινόμενου ανταλλακτικού για τη χρήση που προτείνεται
            Αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικότητας προμήθειας, εισαγωγής ή αντιπροσώπευ-
σης στη χώρα μας προϊόντων ή υπηρεσιών, συνιστά η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο
ή συναγωνιζόμενο σχετικής βεβαίωσης του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τεχνικού ή Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου.
            Όλα τα προσφερόμενα είδη  θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE,
εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες.
           Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην
προσφορά του ότι τα προσφερόμενα είδη  θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση.
           Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών
και υπηρεσιών πιστοποιημένο κατά ISO για τον μειοδότη.
        Τα πιστοποιητικά ISO εκδίδονται από πιστοποιημένους οργανισμούς πιστοποίησης και
συνήθως έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει
λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

                          ΘΕΩΡΗΘΗΚE                                                       ΒΟΛΟΣ     19/09/2016

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ. ΤΑΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Κ. ΣΤΥΛΙΔΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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      ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                  ΘΕΜΑ  : 
      Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &                                                «Προμήθεια αναλώσιμων
      ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                  μεταφορικών μέσων διάρκειαs
      ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  &                                                ενός έτους»
     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                   

                            
           
                                          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ (€)

1 Α. ΦΙΛΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9.100,87 €
2 Β. ΜΠΟΥΖΙ 434,90 €
3 Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Adblue) 1.568,00 €
4 Δ. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 3.520,00 €
5 Ε. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 240,00 €
6 ΣΤ. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ 500,00 €
7 Z.  ΨΗΚΤΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 17.826,32 €
8 Η. ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 2.670,00 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 35.860,09 €
Φ.Π.Α. 24% 8.606,42 €

ΤΕΛΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 44.466,51 €
          
        O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των περιγραφομένων αναλωσίμων
μεταφορικών μέσων ανέρχεται  σε  ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ και
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (44.466,51 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρέωση θα
γίνει στους κωδικούς αριθμούς  20-6671.007  του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έτη
2016 και 2017.

                                                                                                                       ΒΟΛΟΣ   19 /09/2016
                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ           Η  ΠΡΟΪΣ/ΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΤΑΚΟΣ                        Κ. ΣΤΥΛΙΔΟΥ
      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται  από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

  ΟΜΑΔΑ Α
   ΦΙΛΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα
( ΤΕΜ.)

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Α1.ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ
1 Τύπου C 33156 2,00
2 Τύπου C25128 ή MD9590 ή FA267 7,00
3 Τύπου C16148 2,00
4 Τύπου C2339 ή MD5234 2,00
5 Τύπου C1189 ή MD7554 2,00
6 Τύπου C3078 ή MD146 2,00
7 Τύπου MD734 ή C14176 6,00
8 Τύπου MD9336 ή C2568/1 6,00
9 Τύπου MD9208 ή C28136/12 4,00

10 Τύπου TOKIO FA301 4,00
11 Τύπου MD 656 ή C30850/6 2,00
12 Τύπου C25860 ή E595L 1,00
13 Τύπου FC471 εξωτ. FC472 εσωτ /σετ. 4,00
14 Τύπου MD7026 ή C24508 1,00
15 Τύπου C24393 2,00
16 Τύπου P77 ή 5945 ή 12194 2,00
17 Τύπου C311255 1,00
18 Τύπου C311256 1,00
19 Τύπου C23440 1,00
20 Τύπου C311410 4,00
21 Τύπου C261005 12,00
22 Τύπου C15165/3 2,00
23 Τύπου C25660/2 1,00
24 Εξωτ.32/915802/εσωτ.32/915801 2,00
25 Τύπου C15165/7 2,00
26 Τύπου C25150 2,00
27 Τύπου AF4570 ή MD712K 2,00
28 Τύπου C20500 2,00
29 Τύπου C2552/1 10,00
30 Τύπου C14179 2,00
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31 Τύπου C32140/1 2,00
32 Τύπου C25660/1 2,00
33 Τύπου C1632εξωτ  CF923 εσωτ/σετ 3,00

Α2.ΦΙΛΤΡΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
1 Τύπου TB 1374X  ή SP800 25,00
2 Τύπου TB1374/5 4,00
3 Τύπου TB 1394/5 6,00
4 Τύπου Τ350W    HENGST 2,00

Α3.ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1 Τύπου WK723 80,00
2 Τύπου WK 940/20 30,00
3 Τύπου PU1059X 30,00
4 Τύπου PU1058 (νεροπαγίδα) 30,00
5 Τύπου PU1059X 30,00
6 Τύπου WK962/7 6,00
7 Τύπου FP 160 ή WK828 5,00
8 Τύπου P917X 2,00
9 Τύπου WK824/2 ή DN323 5,00

10 Τύπου WK940/22 10,00
11 Τύπου SN70262 ή WK9036 3,00
12 Τύπου BFU900X ή FK158 3,00
13 Τύπου WK842/2 ή SP966 10,00
14 Τύπου WK1040/1X 4,00
15 Τύπου SP871 4,00
16 Τύπου WK940/16 3,00
17 Τύπου WK842/4 4,00
18 Τύπου P716 3,00
19 Τύπου WK853/20 ή SP1343 3,00
20 Τύπου PU1046/1X 10,00
21 Τύπου SP1276 ή WK950/19 3,00
22 Τύπου MD105/1 ή BFU 811 3,00
23 Τύπου SP971 ή WK940/6 3,00
24 Τύπου WK939/14X 3,00
25 Τύπου SP1248 ή  WK950/21 3,00
26 Τύπου P811X 3,00
27 Τύπου SP1230 3,00
28 Τύπου SP1336 ή WK939/15 6,00
29 Τύπου WK828 ή SP969 3,00
30 Τύπου MD367 ή WK850/2 6,00
31 Τύπου WK854/6 ή SP1239 6,00
32 Τύπου WK818/80 ή SP923 3,00
33 Τύπου BFU 811 3,00
34 Τύπου WK828 ή FP158 3,00

Α4.ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ
1 Τύπου W 962/6 4,00
2 Τύπου W 11102/11 10,00
3 Τύπου HU 947/2X 6,00
4 Τύπου MANN HU 1390X 9,00
5 Τύπου MANN HU 947/2X 12,00
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6 Τύπου MANN HU 951X 15,00
7 Τύπου W 940/25 10,00
8 Τύπου HU 947/1Z-2 12,00
9 Τύπου MAWHU 932/4 3,00

10 Τύπου W1140 10,00
11 Τύπου SP 901ή W932/81 5,00
12 Τύπου FL 113 10,00
13 Τύπου FL-306 ή SP997 3,00
14 Τύπου W 950/39 3,00
15 Τύπου FL306 ή SP997 3,00
16 Τύπου FL 304 ή SP961 11,00
17 Τύπου WP 928/80 ή SP993 3,00
18 Τύπου W 712/8 ή SP918 12,00
19 Τύπου WP 928/81 3,00
20 Τύπου ή SP944 8,00
21 Τύπου W713/16 ή SP940 4,00
22 Τύπου SP802 ή W940/24 6,00
23 Τύπου WK817/3X ή SP1038 3,00
24 Τύπου W 920/48 ή SP936 3,00
25 Τύπου W950/26 ή SP1250 6,00
26 Τύπου WP 1169 ή SP1025 4,00
27 Τύπου W932/81 ή SP901 6,00
28 Τύπου W811/80 ή SP811 6,00
29 Τύπου W920/32 ή DO812 3,00
30 Τύπου WP928/80 ή SP993 4,00
31 Τύπου W916/1 ή SP816 3,00
32 Τύπου W719/30 8,00
33 Τύπου W921/80 ή SP914 3,00
34 Τύπου W 962 ή SP874 3,00
35 Τύπου WP 11102 ή W1112/4 3,00
36 Τύπου SP994ή W712/83 3,00
37 Τύπου W 9019 3,00
38 Τύπου HU931/5X ή F662FI.BA 3,00
39 Τύπου WL7089 ή W920/3 3,00
40 Τύπου    W950/26  ή  SP1250 6,00
41 Τύπου  W 610/3 ή SP 1001 3,00
42 Τύπου W712/8 ή F506 2,00
43 Τύπου HU719/7X  ή FL665 3,00
44 Τύπου W950/38 ή  SP1294 3,00
45 Τύπου W 1140 ή F506 ή DO822 6,00
46 Τύπου HU932/4 2,00
47 Τύπου DO1802 2,00
48 Τύπου FL206 ήSP936 ή W920/14 10,00

Α5.ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
1 Τύπου W1374  ή SP 908 2,00
2 Τύπου WH 980 2,00
3 Τύπου HD55/1 2,00
4 Τύπου RLR320E10B 2,00
5 Τύπου HF 6359 ή P171620 4,00
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6 Τύπου CF1351A25NA ή P171735 4,00
7 Τύπου MF4003M60NBή-

F60P10M.HIFI
4,00

8 Τύπου H4582G ή HF28943 6,00
Α6.ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

1 Τύπου CY44694 4,00
2 Τύπου  CU2217-7 2,00
3 Τύπου CU4795 2,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

               
              Βόλος, ......./............./2016

         Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ  ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται  από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

  ΟΜΑΔΑ Β
  ΜΠΟΥΖΙ

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα
( ΤΕΜ. )

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  €
Χωρίς Φ.Π.Α.

1 NGK C7 HSA 53

2 NGK CR 7HSA 53

3 BPR6ES-11 20

4 BCPR6ES 20

5 BPR5ES 19

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

             Βόλος, ......./............./2016

Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται  από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Adblue)

Α/Α
Περιγραφή

είδους

Ποσότητα
( ΛΙΤΡΟ )

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  € Χωρίς
Φ.Π.Α.

1 Adblue 1.600
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

  Βόλος, ......./............./2016

                                                Υπογραφή – Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται  από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

ΟΜΑΔΑ Δ
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα
( ΛΙΤΡΟ )

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  € 
Χωρίς Φ.Π.Α.

1 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙ-
ΚΟ (για κινητήρες 
EURO IV, EURO V)

400

2 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4 ΕΠΟ-
ΧΩΝ (για κινητήρες 
EURO IΙΙ)

500

3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12 150
4 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

  Βόλος, ......./............./2016

                                              Υπογραφή – Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται  από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

ΟΜΑΔΑ Ε
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT.4

Α/Α Περιγραφή είδους
Ποσότητα
( ΛΙΤΡΟ ) Τιμή μονάδος €

Χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο  €

Χωρίς Φ.Π.Α.

1 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT.4 40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ E ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

  Βόλος, ......./............./2016

                                               Υπογραφή – Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται  από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα
( ΛΙΤΡΟ )

Τιμή μονάδος
€ Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  €
Χωρίς Φ.Π.Α.

1 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟΥ 1:1000

50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

  Βόλος, ......./............./2016

                                                   Υπογραφή – Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ
(1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως
νόμιμα  εκπροσωπείται
από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

ΟΜΑΔΑ Ζ
ΨΥΚΤΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

Α/Α Περιγραφή είδους/Μάρκα Ποσότητα
( ΤΕΜ.)

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  €
Χωρίς Φ.Π.Α.

JOHNSTON
1 Σκούπα με ψήκτρα 400 4
2 Άξονας κεντρικής σκούπας 172

SEMAT
3 Σκούπα με ψιλό σύρμα με σιδερένια

βάση 570 (μήκος σύρματος 20 cm)
12

ΗΑΚΟ
4 Σκούπα PNN ψήκτρα D500/900 mm 24

SIGAS MILLENUM
5 Πλαστικά και σύρμα 550 – διάμετρος 

εσωτ. ανοίγματος 24 cm          (4 σει-
ρές σύρμα με πλαστική βάση)

18

RAVO
6 Σκούπα με ψήκτρα 490 12

BUCHER
7 Φουντάκια πλαστικά 500
8 Φουντάκια συρμάτινα 500

SIGAS   SA4S
9 Σκούπα με ψήκτρα 550 (άνοιγμα 0,6 

cm βάση ξύλινη 2 σειρές σύρμα, 2 
σειρές πλαστικό)

10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

     Βόλος, ......./............./2016

                                           Υπογραφή – Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ

(1) ΕΤΟΣ

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως
νόμιμα  εκπροσωπείται
από  ...........................................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

ΟΜΑΔΑ   Η
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Α/Α
Περιγραφή

είδους/Τύπος
ελαστικού

Ποσότητα
( ΣΕΤ 2

ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  €
Χωρίς Φ.Π.Α.

1 265/70 R 19.5 (ΑΠΛΗ) 2,00
2 305/70R19,5 (ΑΠΛΗ) 1,00
3 315/70R22,5 (ΑΠΛΗ) 2,00
4 205/75 R 17.5 (ΑΠΛΗ) 2,00
5 265/70 R 17.5 (ΑΠΛΗ) 2,00
6 265/70 R 19.5 (ΑΠΛΗ) 2,00
7 185/ R 14 (ΑΠΛΗ) 2,00
8 202/75 R 16 (ΑΠΛΗ) 4,00
9 215/70R15 (ΑΠΛΗ) 2,00

10 4/40/80/28 1,00
11 12.5/80 R 18 (ΕΝΙ-

ΣΧΥΜ)
1,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
  

Βόλος, ......./............./2016

                                          Υπογραφή – Σφραγίδα 
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