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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

συνοπτικό διαγωνισµό  
µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προµήθειας: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ» 

 

Εκτιµώµενης αξίας  36.290,32 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

(CPV) : 16311000-8 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους 
της παρούσας και 

 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προµήθειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1:  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Βόλου 

Αρµόδια Υπηρεσία για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, στην οποία θα κατατεθούν οι 
προσφορές: Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
Ταχ. Κωδ.: 38333 

Τηλ.: 2421350177/2421350106 

Fax: 2421097610 

E-mail: m.papaioannou@volos-city.gr 

Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου (για θέµατα της διαγωνιστικής διαδικασίας) 
Ιστοσελίδα:www.dimosvolos.gr 

 

2.Ωφελούµενη/Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆/νση Πρασίνου 
∆ιεύθυνση           : Πλατεία ∆ιµηνίου 
Ταχ. Κώδικας      : 38500-∆ιµήνι 
Τηλ                     : 2421353626/2421353630 

Fax                     : 2421353613 

Πληροφορίες     : Κ. Τσουράπας (για τεχνικά θέµατα που αφορούν την µελέτη) 

 

3. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης της προµήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους 
στοιχεία στους ενδιαφερόµενους ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της µελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και 
εγγράφως στους ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών 
ή αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν 
λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  
 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 του             
ν. 4412/2016,  

γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 
δ) η από 5-10-2017 µελέτη που περιλαµβάνει: τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, 
ενδεικτικό προϋπολογισµό, συγγραφή υποχρεώσεων, όπως αυτή συντάχθηκε, θεωρήθηκε και 
υπογράφηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  
δ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της διακήρυξης και στα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού µέσω της 
ιστοσελίδας του ∆ήµου Βόλου www.dimosvolos.gr.  

Σε διαφορετική περίπτωση αν οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν σε έντυπη µορφή τα έγγραφα της 
σύµβασης, µπορεί να αναλάβουν µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια την αναπαραγωγή τους. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στο 
γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Βόλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
.   

3. 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 
Πέµπτη 16 Νοεµβρίου. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες 
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πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι την ∆ευτέρα 20 

Νοεµβρίου, 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 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14,  

 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,  

 είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,  

 είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και 
ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, 

ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 

2.Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά του …………..

1
 

για την προµήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΣ»                                                                                                                            
µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Βόλου 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 23
η
 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα 

Πέµπτη και ώρα 10:30 

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας 
του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, 
fax, e-mail). 

 

3. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β)  ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος. Εάν 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)  ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να 

ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου του άρθρου 3.2 του παρόντος. 
 

4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
ηµεροµηνία  υποβολής του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 
 

                                                           

1 Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και 
e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής. 
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5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα2
, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που 

περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την 
αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις 
απορρίπτει ως µη κανονικές. 
 

6.Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο: 
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) και  
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της 
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
  

7. Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο 
διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 
προµήθειας. 
 
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
 

1. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσµίας του άρθρου 14 του παρόντος. 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 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά 

το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ηµέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο 
όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο 
µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος 
της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

 

2. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη 

λήξη της παραλαβής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής 
τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η 

σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος 
και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον 
αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, γνωστοποιεί µε έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσµίας και µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα 

                                                           
2
Σκόπιµο κρίνεται η επιστροφή της σφραγισµένης προσφοράς να λάβει χώρα µετά την απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού του άρθρου 4.6 της διακήρυξης και την παρέλευση του δικαιώµατος υποβολής ένστασης ή της 
απόφασης επί της άσκησής της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Μέχρι τότε η προσφορά 

κρατείται σφραγισµένη στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
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της δηµόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των 
συµµετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής.  

Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, 
µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. Το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία 

των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην 
αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους 
βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο  προσφέρων 
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 
 

Σε περίπτωση διακοπής δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αµέσως 
επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµικώς 
ή µε φαξ ή µε συνδυασµό των ανωτέρω µέσων σε όλους τους προσφέροντες για την 
ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης.  

4. Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και 
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της 
απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί µε επιµέλεια της αναθέτουσας 
αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης  έγκρισης του Πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέµπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η 

οποία θα πρέπει να εφαρµόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 της παρούσας για την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό, το οποίο 

υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

5. Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των προσφερόντων που 
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και 
φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή 

ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος 
υποβολής ενστάσεων.  

 

6. Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό, σε δηµόσια συνεδρίαση, για την αποσφράγιση 

των οικονοµικών τους προσφορών. Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή 

αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους 
σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης 
απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν 
αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία  της περιπτ. (κε) 
της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.  

Ύστερα από τη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της 
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή 

προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις 
ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό 
υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να το εγκρίνει.  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους 
προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 

στο άρθρο 6 του παρόντος. 
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7. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για την συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή τα ως άνω στάδια αποσφράγισης τεχνικών και οικονοµικών 
προσφορών, εφόσον κρίνει η Επιτροπή, δύναται να ολοκληρωθούν σε συντοµότερο χρονικό 
διάστηµα, ήτοι την ίδια ή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύµβασης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 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 έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα 

δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

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. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
 

3. i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 του παρόντος ή η 

πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του παρόντος, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 5.5 της 
παρούσης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, η δε 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 

4. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, 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 του 
άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς µεταβολές), 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 22 της παρούσας. 
 

5. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.  

ότι πληροί, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας, δεν καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 της παρούσας. 
 

6. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από  
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή 

(αποφαινόµενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 
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του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.   
 

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

Άρθρο 6: Ενστάσεις  

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. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. 
 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα 

από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του 

παρόντος και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του 

δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται µετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV 

του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

 

Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 

συµπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης της 
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 102 του 
ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8: Σύναψη σύµβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
2.Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας µετά από 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
3. 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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1. Το Συµφωνητικό, 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη  µε τα Προσαρτήµατά της, 
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, 
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5. Η Μελέτη  

 

Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας  

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 

επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 

µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων                               
(ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 3.Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε 
από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostille” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και  36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013).  

4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 

5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την  αναθέτουσα αρχή, µε 
τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: 

 

1. Ο ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι 
κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του. 

2. Ο ν.  4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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4. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

6. Ο  ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

7. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

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

όπως ισχύει.  

9. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

10. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.  

11. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) 

όπως ισχύει. 

12.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία”. 

13. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει. 

14. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών 
που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα  έγγραφα της παρούσας σύµβασης, καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, 
κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της 
διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης 
διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 12:  Εκτιµώµενη αξία – Χρηµατοδότηση – Προθεσµίες σύµβασης 
 

1. Η εκτιµώµενη αξία  της σύµβασης ανέρχεται σε 45.000,00ευρώ και αναλύεται σε: 
Καθαρή αξία: 36.290,32€ 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 24% :  8.709,68€ 

 

2.Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους και βαρύνει τον κωδικό                     

KA: 35-7131.001 «Προµήθεια µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού του δήµου οικον. έτους 
2017 (σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.  508/2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης και την υπ’ αριθ. 90465/13-10-2017 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης). 
 

3.Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε τριάντα (30)  ηµέρες από την υπογραφή 

της. Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης των προµηθευόµενων ειδών στο παραπάνω χρονικό 

διάστηµα, προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση στο διπλάσιο χρόνο, δηλ. σε εξήντα (60) 

ηµέρες, ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου. 

 

Άρθρο 13: Προσφορές– Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

1. Eναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

2. Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 

3. Οι προσφορές θα ισχύουν για 120 ηµέρες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών του εποµένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και 
της εγγύησης συµµετοχής. 

 

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας  υποβολής προσφορών 
 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή 

ορίζεται η Πέµπτη 23 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 11.00π.µ.  

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσµα  απορρίπτονται ως µη κανονικές, κατά το άρθρο 
3.5 του παρόντος. 

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, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σ’ αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων 
που θα προσέλθουν στην προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, αφού πρωτοκολληθούν θα 

κατατεθούν στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Βόλου, ώστε να διασφαλιστεί η µη 

συµµετοχή εκπρόθεσµων προσφορών κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της 
Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών. 

 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας 
 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (παρ. 1 άρθρου 72 περίπτ. β του ν. 4412/2016). 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε 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. 
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    Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης.  

2.Εγγύηση καλής λειτουργίας (παρ. 2 άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή λειτουργία της προµήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη, έναντι 
προβληµάτων λειτουργίας τα οποία δεν θα οφείλονται στην χρήση (αναλώσιµα) αλλά στην 
κακή κατασκευή των εξαρτηµάτων των  µηχανηµάτων από την ηµεροµηνία παραλαβής από 
την αρµόδια επιτροπή. 

Κατά  τη διάρκεια του χρόνου τούτου, ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή 

αδικαιολόγητη φθορά της προµήθειας, εκτός εάν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή 

χρήση οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
Για την καλή λειτουργία της προµήθειας ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) χρονικής ισχύος 2 ετών. 
 
3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας εκδίδονται είτε από πιστωτικά 

ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  

Επίσης, οι ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 

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

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε µέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται, 
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σύµβασης, στην περίπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.   

Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Περίληψη της 

παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (www. dimosvolos.gr). 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης (περίληψη διακήρυξης), αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής, στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η 

προµήθεια σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής του άρθρου 19. 

 

Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

1.∆ικαίωµα συµµετοχής (σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 4412/2016) έχουν φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι εγκατεστηµένα: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  
 
2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 

αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 

ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού (άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016) 

 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
  

1.Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24

ης
 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 παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 
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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/∆ΕΥ 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 υποχρέωση αποκλεισµού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση 

του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

2. α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και   
      β) η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2.   Κατ’ εξαίρεση, 

όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 

τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 

2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 
του άρθρου 14 της παρούσας, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.  

  

4.Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις 
των παραγράφων 1 και 2. 

5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1  µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
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δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 
κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

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

7. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 

Άρθρο 19 .  Κριτήρια  επιλογής (άρθρο 75 του ν. 4412/2016) 

 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
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.  
 

2. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
∆εν απαιτείται.  
 

3. Τεχνική  και Επαγγελµατική Ικανότητα 

∆εν απαιτείται. 
 

∆. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
∆εν απαιτείται. 
 

Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία) 
Όχι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

                    Άρθρο 20: Περιεχόµενο  φακέλων προσφοράς 
 

                Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  ΦΑΚΕΛΟΣ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

                Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 

4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
•  δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού που 

αναφέρονται στο άρθρο 18 της  παρούσας,  
•  ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 19 

της παρούσας.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

β) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 
αντιπρόσωπό τους, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Πληροφορίες για την συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ 

Το ΤΕΥ∆ συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), µε αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 

(Α∆Α:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της και επισυνάπτεται σε επεξεργάσιµη µορφή (αρχείο .doc) ώστε οι οικονοµικοί 
φορείς να το συµπληρώσουν, υπογράψουν και συµπεριλάβουν στην προσφορά τους. 
Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) συµπληρώνει ένα ΤΕΥ∆. 

Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης 
πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως IV και VΙ. Στο ΤΕΥ∆ 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 
µέλους της ένωσης, εκφρασµένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Τα πεδία που απαιτείται να συµπληρωθούν από τους οικονοµικούς φορείς στο ΤΕΥ∆ 

είναι τα κάτωθι: 
-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία 

του ΤΕΥ∆ της παρούσας διακήρυξης. 
-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του φορέα. 

Επισηµαίνεται ότι πρέπει να συµπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, 
ιδιότητα) των προσώπων που υποχρεούνται να υπογράψουν το ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις του Mέρους VI. 

-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες. 
-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
-Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

-Μέρος IV A.1: Πληροφορίες για την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. Ο οικονοµικός φορέας πρέπει είναι να είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής του, 

όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/2016 ή να 

ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. Στο παρόν Μέρος 
του ΤΕΥ∆ πρέπει να αναγραφεί η επωνυµία του Επιµελητηρίου και το ειδικό  
επάγγελµά τους που αναφέρεται σε αυτό. 
-Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον 
τόπο και την  υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα 
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φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

κάθε άτοµο πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, το ΤΕΥ∆ υπογράφεται: 
• στις περιπτώσεις ατοµικής επιχείρησης, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 
• 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 
από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

   Περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα 

της σύµβασης. 
Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του ∆ήµου, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης 
σε κακό χειρισµό. 

•••• Υπεύθυνη ∆ήλωση παροχής ανταλλακτικών εγκεκριµένων από τον κατασκευαστή 

τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά 

ανταλλακτικών θα είναι µικρότερο από 10 ηµέρες. 
•••• Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης  και αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η 

αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών. 
•••• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προθεσµία παράδοσης του οχήµατος ορίζεται στις τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
•••• Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση της µηχανής θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου 

µε τα έξοδα να βαρύνουν τον προµηθευτή. Η µηχανή θα παραδοθεί µε όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. 

•••• Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα το προσφερόµενο είδος είναι σύµφωνα µε τις Οδηγίες, 
Πρότυπα και Κανονισµούς όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

•••• Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι αναλαµβάνει τις επισκευές και 
συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης του οχήµατος είτε 
σε ιδιόκτητο συνεργείο είτε σε συνεργαζόµενο συνεργείο. 

 

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύµφωνα µε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας και επισυνάπτεται σε επεξεργάσιµη µορφή (αρχείο .doc) ώστε οι οικονοµικοί 
φορείς να το συµπληρώσουν, υπογράψουν και συµπεριλάβουν στην προσφορά τους. 
 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   
 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.  
         Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η αρµόδια επιτροπή θα προβεί σε βαθµολόγηση των 
τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων µε βάση τα παρακάτω κριτήρια, 

καθώς και την σχετική στάθµισή τους, ως εξής: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 
Τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφών 
και ποιότητας 

100-120 70% 

2 
Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης,  
ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης  

100-120 30% 

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ      

1 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

προδιαγραφών και ποιότητας 
(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  Ισχύς κινητήρα 100-120 14 

  Ταχύτητα εργασίας 100-120 12 

  Μέγιστη ταχύτητα πορείας 100-120 16 

  Επίπεδο θορύβου 100-120 18 

  Βάρος 100-120 10 

    ΣΥΝΟΛΟ 70% 

        

2 
Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης, 
ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης 
(Συντελεστής βαρύτητας 30%)     

  Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10 

  

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100-120 6 

  Χρόνος παράδοσης 100-120 14 

    ΣΥΝΟΛΟ 30% 

 

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

βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Η συνολική βαθµολογία (U) κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον  
τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+…+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

     σ1+σ2+...+σν=1 (100%)     (τύπος  2) 

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
µικρότερο λόγο σύγκρισης (λ) της  οικονοµικής προσφοράς (ΟΠ) προς την συνολική ως 
άνω βαθµολογία (U) 

λ = Ο.Π. 

      U 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά της βαθµολογίας της Τεχνικής ΠροσφοράςUκαι προκρίνεται η προσφορά µε 
την µεγαλύτερη Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς.  
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη του συγκριτικού 

πίνακα. 
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν 
κατά την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 22:  ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 3
 (Αποδεικτικά µέσα) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο 
τα πιο κάτω αναφερόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι 
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 14. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 
προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία 

εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 14. Οι οικονοµικοί 
φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

1.  ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 οι οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου 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 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος 
αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18. 

       Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  
-       οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

-       οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),  

                                                           

3
 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
                1.Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση 

δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 

τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την 
αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.) 

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
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-       ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 

-       ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 
-       σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

του ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου 
αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε 
περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των 
καταδικαστικών αποφάσεων. 
 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον 
οικονοµικό φορέα, 

(ii) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 
-      αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας 
ασφάλισης,  
-      αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,  
-       σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 
-       σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό 
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 

έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί 
µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου 
υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται 
επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
 

γ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα 

ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις των παραγράφων  1 και 2 του άρθρου 18, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 

του άρθρου 18 της παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται. 
 

δ) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
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µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου).  

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 
και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 

ε) Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η 

εγγραφή του στο εν λόγω µητρώο και το αντικείµενο της δραστηριότητάς του, σχετικό µε 
αυτό της παρούσας σύµβασης.  
  

Άρθρο 23: ∆ιάφορα 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω αποφάσεις: 
1) Η υπ’ αριθ. 56/2017 (Α∆Α: ΩΖΨ∆Ω96-ΚΥ6) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµών- αξιολόγησης προσφορών-γνωµοδοτήσεων και παρακολούθησης 
συµβάσεων προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 για 

το έτος 2017. 
2) Η υπ’ αριθ. 508/2017  (Α∆Α: 6Ω79Ω96-0ΕΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 

την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης. 
3) Η υπ’ αριθ. 90465/13-10-2017 (Α∆Α: Ψ6ΡΨΩ96-Ψ9Υ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
για το οικονοµικό έτος 2017, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωµής της Υπηρεσίας µας  µε α/α 2264.   

4) Οι όροι της παρούσας καταρτίστηκαν µε την υπ’ αριθ. 581/2017 (Α∆Α: ΨΕΖΗΩ96-255) 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

    O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ                                                                                                              

∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 

 

Συνηµµένα:  1.Παράρτηµα Α΄: Η από 5-10-2017 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
2.Παράρτηµα B΄: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
3.Παράρτηµα Γ΄: Υπόδειγµα εγγυητικής καλής εκτέλεσης  
4.Παράρτηµα ∆΄: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 

παρ.4 του ν.4412/2016 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων 
των οδηγιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698 16-11-2016)»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 € συµπερ. ΦΠΑ 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Βόλος, 05-10-2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µίας (1) καινούριας και αµεταχείριστης  
κυλινδρικής χλοοκοπτικής µηχανής, µε υδραυλικό τιµόνι και υδρόψυκτο κινητήρα Diesel, η 

οποία προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου του ∆ήµου Βόλου 
και θα χρησιµοποιηθεί σε εργασίες κοπής (µε δυνατότητα κυµαινόµενου ύψος κοπής και 
δυνατότητα φινιρίσµατος µετά την κοπή). 

Η κυλινδρική χλοοκοπτική µηχανή θα αποτελείται από όλα τα απαραίτητα 

παρελκόµενα – εξαρτήµατα και θα διαθέτει όλα τα συστήµατα, µηχανισµούς, διατάξεις όπως 
προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την 
εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών, χειρισµών του οχήµατος από τους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. 

Οι διαστάσεις γενικά της χλοοκοπτικής µηχανής και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά 

στοιχεία αυτής και όλων των παρελκοµένων - εξαρτηµάτων που θα χρειαστούν για την 
εκτέλεση των εργασιών κοπής, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση και κυκλοφορία της, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

   Ο ανάδοχος θα παραδώσει τη µηχανή πλήρης στο ∆ήµο Βόλου. 

   Οι διαγωνιζόµενοι εκτός από την κυρίως Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν και Τεχνική  Προσφορά  που θα περιλαµβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή 

για όλα τα συστήµατα του οχήµατος και τεχνικά έντυπα. 

Η προµήθεια, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.001 

H προµήθειά τους θα γίνει από το ∆ήµο Βόλου και η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης 
προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα προσφορά, βάση των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή 

και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Βόλος, 05 - 10- 2017 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

 

 
ΚΕΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ∆/ΝΤΡΙΑ 
 

 

 

 
ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια µίας (1) καινούριας και αµεταχείριστης 
κυλινδρικής χλοοκοπτικής µηχανής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3731/08, του 
Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Επί ποινή αποκλεισµού για την υπό προµήθεια µηχανή και λοιπών απαραίτητων 
παρελκοµένων-εξαρτηµάτων θα πρέπει να κατατεθούν: 

•••• Υπεύθυνη ∆ήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη, η οποία 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του ∆ήµου, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης 
σε κακό χειρισµό. 

•••• Υπεύθυνη ∆ήλωση παροχής ανταλλακτικών εγκεκριµένων από τον κατασκευαστή 

τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά 

ανταλλακτικών θα είναι µικρότερο από 10 ηµέρες. 
•••• Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης  και αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η 

αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών. 
•••• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προθεσµία παράδοσης του οχήµατος ορίζεται στις τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
•••• Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση της µηχανής θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου 

µε τα έξοδα να βαρύνουν τον προµηθευτή. Η µηχανή θα παραδοθεί µε όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. 

•••• Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα το προσφερόµενο είδος είναι σύµφωνα µε τις Οδηγίες, 
Πρότυπα και Κανονισµούς όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

•••• Υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι αναλαµβάνει τις επισκευές και 
συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης του οχήµατος είτε 
σε ιδιόκτητο συνεργείο είτε σε συνεργαζόµενο συνεργείο. 
 

Άρθρο 4οΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

1 Εκπαίδευση Προσωπικού 
Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα 

εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια, άλλα 

εποπτικά µέσα, κλπ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου για το χειρισµό και τη 

συντήρηση του οχήµατος. 
2 Παράδοση της χλοοκοπτικής µηχανής 

Η τελική παράδοση της κυλινδρικής χλοοκοπτικής µηχανής θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου µε 
τα έξοδα να βαρύνουν τον προµηθευτή. Η χλοοκοπτική µηχανή θα παραδοθεί µε όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και µε πινακίδες. 
 

3 Χρωµατισµός 
Εξωτερικά η κυλινδρική χλοοκοπτική µηχανή θα είναι χρωµατισµένα µε χρώµα πράσινο 

(εκτός αν εγκαίρως ζητηθεί διαφορετικό) σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό 
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πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και αστάρωµα των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις 
σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα 

οχήµατα.  

 

4 Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές της 
προσφερόµενης κυλινδρικής χλοοκοπτικής µηχανής και όλων των απαραίτητων 
προσφερόµενων παρελκόµενων-εξαρτηµάτων, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να 

προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του. 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Για τη βαθµολόγηση των Τεχνικών και των Γενικών χαρακτηριστικών του, η επιτροπή 

αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της τα κάτωθι:  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 
Τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφών και 
ποιότητας 

100-120 70% 

2 
Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης,  
ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης  

100-120 30% 

 

Α/Α 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ      

1 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

προδιαγραφών και ποιότητας 
(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  Ισχύς κινητήρα 100-120 14 

  Ταχύτητα εργασίας 100-120 12 

  Μέγιστη ταχύτητα πορείας 100-120 16 

  Επίπεδο θορύβου 100-120 18 

  Βάρος 100-120 10 

    ΣΥΝΟΛΟ 70% 

        

2 
Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης, 
ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης 
(Συντελεστής βαρύτητας 30%)     

  Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10 

  

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100-120 6 

  Χρόνος παράδοσης 100-120 14 

    ΣΥΝΟΛΟ 30% 

 

 

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

βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
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Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+…+σν.Κν   (τύπος 1) 
όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

    σ1+σ2+...+σν=1 (100%)           (τύπος  2) 
 

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την 
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο:       λ = Ο.Π. 

                                                            U 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά 

µε την µεγαλύτερη Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς.  
 

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του 
συγκριτικού πίνακα. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µίας (1) καινούριας και αµεταχείριστης κυλινδρικής 
χλοοκοπτικής µηχανής µε υδραυλικό τιµόνι και υδρόψυκτο κινητήρα  Diesel. 

Πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήµατα, µηχανισµούς, διατάξεις όπως προβλέπονται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση 

όλων των εργασιών και χειρισµών της χλοοκοπτικής µηχανής από τους υπαλλήλους της 
∆/νσης Πρασίνου και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. 
Οι διαστάσεις της χλοοκοπτικής µηχανής, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή φορτίων, οι 
πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις 
ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει νόµιµης άδειας 
κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. 
 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Επί ποινής αποκλεισµού η χλοοκοπτική µηχανή θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει: 
Θέση καθήµενου χειριστού 
Κυλινδρική χλοοκοπή 

Υδραυλικό τιµόνι 
Μέγιστο πλάτος κοπής τουλάχιστον 150cm 

Εύρος ύψους κοπής: µέγιστο κάτω όριο 3mm και ελάχιστο άνω όριο 18mm 

Diesel υδρόψυκτο κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 14kW 

Σύστηµα προστασίας από ανατροπή (µπάρα ασφάλειας) 
Κάδους συλλογής χλοοκοπής 
Ειδικούς κυλίνδρους φινιρίσµατος µετά την κοπή, µαζί µε τις ξύστρες τους 
Επίπεδο θορύβου στη θέση χειριστού σε πλήρη λειτουργία µε µηχανισµό κοπής µε λεπίδες 
µέγιστο 85dB(A) 

Μηχανισµό κοπής ταχείας ρύθµισης µε λεπίδες στις οποίες προσαρµόζονται τα αντίστοιχα 

µαχαίρια 

 

Βόλος, 5-10-2017 

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΑΝΑΠΛ. ∆/ΤΡΙΑ Τ.Υ. 
  

  
      ΚΕΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ         ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 

 

                                 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Η προµήθεια αφορά την αγορά µίας (1) καινούριας και αµεταχείριστης χλοοκοπτικής 
µηχανής σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές, συµπεριλαµβανοµένου όλων 
των παρελκοµένων αυτής, καθώς και όλων των εξόδων για τη µεταφορά και τις κρατήσεις 
του ∆ηµοσίου).  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(σε Ευρώ) 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
1 36.290,32 36.290,32 

 
ΣΥΝΟΛΟ 36.290,32 
Φ.Π.Α. 24% 8.709,68 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 

 

 

Βόλος, 05 - 10- 2017 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

 

 
ΚΕΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ∆/ΝΤΡΙΑ 
 

 

 

 
ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 

                                           ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Αφορά τη σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Ισχύουσες διατάξεις 
Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3731/08, του 
Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Συµβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Σύµβαση. 

2. Η  ∆ιακήρυξη. 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

5. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 
6. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

7. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
 

AΡΘΡΟ 3
ο
  

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 45.000.00€, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον οικονοµικό προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού 
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 
προσφοράς – τιµής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

Έγκριση Αποτελέσµατος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
α. Για την έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά από 
προηγούµενη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  
β. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε το 
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑ∆ΗΣΥ, 

Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών).  
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Υπογραφή σύµβασης 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016:  

• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει οριστεί.  
• Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
• Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου.                          
• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Κατακύρωση – Υπογραφή Συµφωνητικού (Άρθρο 105 ν. 4412/2016) 
8.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή 

της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360-371 του ν. 4412/2016.  

8.2. 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 µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
8.3. 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 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσης, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 

8.4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 
8.5. 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 βάσει βέλτιστης 
σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιµής αποκλειστικά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
8.6.Το συµφωνητικό καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Το συµφωνητικό συντάσσεται µε βάση τους όρους της προκήρυξης, 
των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονοµικού φορέα που έγινε 
αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
8.7. Το συµφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του µειοδότη, θα διέπεται από το 
ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς  το περιεχόµενο της 
∆ιακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. 
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8.8 Το συµφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από 
το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε 
φορέα. 

8.9 Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.  
8.10 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  
8.11 Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους.  
8.12 Εκτελεστέα θεωρείται η σύµβαση µετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

  

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Χρόνος παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων ειδών ορίζεται σε µέγιστο τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του 
Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 
νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

Τόπος παράδοσης 
Η χλοοκοπτική µηχανή θα παραδοθεί στη ∆/νση Πρασίνου του ∆ήµου Βόλου µε ευθύνη και 
δαπάνη του προµηθευτή. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  
Η παραλαβή του θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν.4412/2016 

από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόµου αυτού, 
ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή της µηχανής θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί 
από τον ∆ήµο και θα πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 5 ηµερών από την 
παράδοση του. 
  

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας της µηχανής θα γίνει στον προµηθευτή µετά τη παραλαβή του και µε τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση τιµολογίου και 
υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύµβαση.  

Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
  

Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ ∆ήµου 
Βόλου και προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
N. 4412/2016. 

 

 
 

Βόλος, 05 – 10 - 2017 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

 

 
ΚΕΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ∆/ΝΤΡΙΑ 
 

 

 

 
ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


