
1 

 

 
 

 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                          
ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ                                                            ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ 
ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ                                Αξ. πξση: 4663 /23-10-2018 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηα  πξαθηηθΪ ηεο  25/2018 ζπλεδξέαζεο 

Αξηζ. Απόθ.128/2018   

                                                                                                    Π ε ξ έ ι ε ς ε 
 
 
                                                             Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 67/2018 λέαο κειέηεο  

                                                                         γηα ηελ πξνκήζεηα ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ γηα ηελ  

                                                                         κεηαθνξά λεπίσλ θαη φξσλ δηαθήξπμεο. 

 

 

 

ηελ Αγία  Παξαζθεπή θαη ζηα γξαθεία ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Αγ. 

Παξαζθεπήο ζηελ νδφ Λ. Μεζνγείσλ 405 ζήκεξα ηελ17.10.2018 εκέρα Σεηάρηε θαη ώρα 18:00 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Αγ. 

Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ 4479/12.10.2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ,  πνπ επηδφζεθε 

ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 95 & 240, ηνπ Ν. 

3463/06.Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -13- κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα  ηα -10- κέιε ήηνη:            

 

 Παρόληες                                                                                         Απόληες 

  1. Γεκεηξίνπ –Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, Πξφεδξνο                      1. Αξβαληηάθεο Ισάλλεο    

 2. Ατδίλε νθία, Αληηπξφεδξνο                                                       2. Παλνπζνπνχινπ Γήκεηξα 

3. φβνινο Νηθφιανο                                                                       3. Γνμαθίδεο σηήξηνο                                                               

4. Παλαγησηνπνχινπ Αζελά 

 

5.θφλδξα Παλαγηψηα (αλ. κει. Μαξθφπνπινπ Ν.) 

6.Μπεζάλεο Γεκήηξηνο (αλ. κει. Σάζε Ι.) 

7. Καξαζηακάηε Μαξία                 

8.Απδνχζε Αηθαηεξίλε 

9. Παλαγησηνπνχινπ Φαλή (αλ. κει. Λέθθα Γ.)  

10.Υαηδεεπζηξαηίνπ Όιγα 

 

 

 

 

 

 

Αρτίδεη  ε ζσλεδρίαζε: 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ – ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ: 

Πξνζήιζε ν θ. Αξβαληηάθεο 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Αξ. ΜειΫηεο 67/2018 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

Μ Δ Λ Δ Σ Η 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΧΝ 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ (ΠΑΙΓΑΠ) 

Πξνϋπνινγηζκόο: 74.400,00 ΔΤΡΧ  

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24%) 

 

CPV: 34114400-3 ΜηθξΪ Λεσθνξεέα 

 

 

 

 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

3. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

4. TEΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-

ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΧΝ 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

(ΠΑΙΓΑΠ) 

Αξ. ΜειΫηεο 67/2018 

 

Πξνϋπνινγηζκόο: 74.400,00€ 

(ζπκπ.ΦΠΑ) 

CPV: 34114400-3 ΜηθξΪ Λεσθνξεέα 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ζ κειέηε απηή ζπληάζζεηαη γηα ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο ρνιηθνχ Λεσθνξείνπ Μεηαθνξάο 

Νεπίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο (ΠΑΗΓΑΠ) θαη ζε ζπλέρεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαιχνληαη ζην ππ’αξ. πξση. 

24585/05-10-2018 (αξ.πξση. ΠΑΗΓΑΠ 4341/05-10-2018) έγγξαθν απηνχ. 

 

Ζ δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 74.400,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Κ.Α. ...........................ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΑΠ. 

 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από 

νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ. 

Αγέα Παξαζθεπά, 08/10/2018 

ΤΝΣΑΞΗ 

 

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 

 

ΑΙΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 

 

ΘΔΧΡΗΗ-ΔΓΚΡΙΗ 

 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ-ΤΓΙΔΙΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΝΗΠΙΧΝ 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΙΓΙΚΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ (ΠΑΙΓΑΠ) 

Αξ. ΜειΫηεο 67/2018 

 

Πξνϋπνινγηζκόο: 74.400,00€ 

(ζπκπ.ΦΠΑ) 

CPV: 34114400-3 ΜηθξΪ 

Λεσθνξεέα 

 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

ΔΙΓΟ ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΠΟOTHTA ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

ρνιηθφ ιεσθνξείν κεηαθνξάο 25 λεπίσλ θαη 1 

νδεγνχ θαη 1 ζπλνδεγνχ ζχκθσλα κε ηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

ΣΔΜ. 1 60.000,00 

Φ.ΠΑ 24%   14.400,00 

ΤΝΟΛΟ     74.400,00 

Αγέα Παξαζθεπά, 08/10/2018 

ΤΝΣΑΞΗ 

 

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 

ΑΙΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 

 

ΘΔΧΡΗΗ-ΔΓΚΡΙΗ 

 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ-ΤΓΙΔΙΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΝΗΠΙΧΝ 

ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΙΓΙΚΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ (ΠΑΙΓΑΠ) 

Αξ. ΜειΫηεο 67/2018 

 

Πξνϋπνινγηζκόο: 60.000,00€ 

(ζπκπ.ΦΠΑ) 

CPV: 34114400-3 ΜηθξΪ 

Λεσθνξεέα 

 

3. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Άξζξν 1° Αληηθεέκελν πξνκάζεηαο 

Οη ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ρνιηθνχ Λεσθνξείνπ Μεηαθνξάο Νεπίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

(ΠΑΗΓΑΠ). 

Άξζξν 2° Ιζρύνπζεο δηαηΪμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

κέρξη ζήκεξα: 

1. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3054/2002 πεξί «Οξγάλσζεο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 
3. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  
4. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
5. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
6. Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σνπ Π.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
8. Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
9. Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην 

Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν». 
10. Σνπ Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 
4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) θαη ηζρχεη. 

11. Σνπ Ν.4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι
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4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 ΚΟΠΟ 

Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή απηή θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο, ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηελ απαηηνχκελε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα 

νρήκαηνο ιεσθνξείνπ, κεηαθνξάο λεπίσλ ειηθίαο 4-6 εηψλ25 ζέζεσλ +1 νδεγνχ+1 ζπλνδεγνχ, 

κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο ζε πεξηβάιινλ νδηθνχ δηθηχνπ, θπξίσο αζηηθνχ. 

 

1.2 ΤΝΣΜΗΔΙ - ΑΚΡΧΝΤΜΙΑ 

ΣΠ Σερληθή Πεξηγξαθή 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΚΟΚ Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

Ο/Λ Όρεκα Λεσθνξείν 

OEM (= Original Equipment Manufacturer) ΑξρηθφοΚαηαζθεπαζηήο 

 

2. ΓΔΝΙΚΗΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Σν Ο/Λ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ ΔΔ θαη δηεζλψο, απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, απνδεδεηγκέλα 

εμεηδηθεπκέλν ζ' απηή ηελ θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ. 

2.Όια ηα κέξε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην 

θνξηίν ηνπο κε αζθάιεηα θαη ηε κεγίζηε επειημία θαη επζηάζεηα, θάησ απφ δπζρεξείο εδαθνινγηθέο 

θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν θέληξν βάξνπο ηνπ Ο/Λ ζα βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ ζεκείν 

θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ. 

3.Ζ ελ γέλεη θαηαζθεπή ηνπ Ο/Λ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

(ζάιακνο επηβαηψλ, air-condition, θ.ά.) ζα γίλεη απφ εξγνζηάζηα κε πνιπεηή πείξα ζε ελ ιφγσ 

θαηαζθεπέο πνπ απνδεδεηγκέλα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο άκεζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

ζηελ Διιάδα. 

4 Ο ππνγξαθψλ ηε ζχκβαζε σο αξρηθφο θαηαζθεπαζηήο (OEM) ζα είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα 

ηελ θαηαιιειφηεηα θαη αμηνπηζηία φισλ ησλ ηκεκάησλ ή θπξίσλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ην Ο/Λ αθφκα θαη γηα απηά πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ άιινπο ππνθαηαζθεπαζηέο. Πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα απνδείμεη, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί, ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ή θπξίσλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Ο/Λ. Χο 

OEMινγίδεηαη θαη νπνηνζδήπνηε λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή εθπξφζσπνο ηνπ αξρηθνχ 

θαηαζθεπαζηή πνπ πξνκεζεχεη ζηελ αγνξά ην φρεκα. 

 

3. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

3.1 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

1.Σν ππφ πξνκήζεηα Ο/Λ ζα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη 

ζρεδίαζεο θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, κε εκεξνκελία θαηαζθεπήο κεηά ηελ 01/01/2016. 
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3.2 ΠΛΑΙΙΟ - ΑΜΑΞΧΜΑ 

1.Σν πιαίζην ζα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ, ζα απνηειείηαη 

απφ ραιχβδηλεο δηακήθεηο δνθνχο ή ειάζκαηα κε κνξθή δνθψλ, κε εγθάξζηεο δνθνχο, ηθαλέο λα 

δέρνληαη ηηο πξνβιεπφκελεο θαηαπνλήζεηο κε ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην αζθάιεηαο θαη ζα έρεη 

πιήξε αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. Θα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά επέιηθην γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη. Θα δεισζνχλ ηα θνξηία αληνρήο ησλ αμφλσλ, 

ηεθκεξησκέλα απφ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά. 

2.Σν ακάμσκα ζα είλαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, ζα εδξάδεηαη επί ηνπ θπξίσο πιαηζίνπ ή ζα είλαη 

απηνθεξφκελν, ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, εληαίν, εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο (ζα πιεξνχληαη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα έλαληη αλαηξνπήο ηνπ Ο/Λ) θαη ζα δηαζέηεη 

θαιή κφλσζε έλαληη ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο ζεξκφηεηαο θαη πιήξε ζηεγαλφηεηα. 

3. Σν Ο/Λ ζα θέξεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο έιμεο θαη ξπκνχιθεζεο. 

3.3 ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

1.Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο (Diesel) ζα είλαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ηεηξαθχιηλδξνο ή 

εμαθχιηλδξνο, ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, κε ππεξπιεξσηή (Turbocharger) ή ππεξζπκπηεζηή 

ηειεπηαίαο γεληάο (Compressor), κε επηζπκεηή ελδηάκεζε ςχμε αέξα ππεξπιήξσζεο 

(Intercooler). Θα δηαζέηεη ζχγρξνλν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ κε άκεζε έγρπζε, φπσο 

αληιία πεηξειαίνπ ηχπνπ θνηλνχ απινχ (Common rail) ειεγρφκελε κε ειεθηξνληθφ 

κηθξνεπεμεξγαζηή. Ζ ζέζε ηνπ ζα είλαη θαηάιιειε ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηα 

αλαιψζηκα - εμαξηήκαηα (θίιηξα, ηκάληεο θ.ιπ.) ηεο ζπλήζνπο ζπληήξεζεο ηνπ. 

2.Απαηηνχκελε ηζρχο ζα είλαη >=100 PS (θαζαξή ζηνλ ζθφλδπιν θαηά DIN ή CEE). 

3.Ο θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.000 cc (θπβηθά εθαηνζηά). 

4.Οη αλσηέξσ επηδφζεηο ζα επηηπγράλνληαη ρσξίο ελδείμεηο ππεξζέξκαλζεο ή θαθήο απφδνζεο - 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. 

5.Θα θέξεη απηφκαην ζχζηεκα ππνβνεζήζεσο εθθηλήζεσο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

6.Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ φια ηα φξγαλα θαη ελδείμεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα. 

 

3.4 ΤΣΗΜΑ ΦΤΞΗ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

1. Σν πγξνχ ηχπνπ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ζα έρεη αλεκηζηήξα εθθηλνχκελν κέζσ 

ζεξκνζηάηε, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαλαγθαζκέλεο θπθινθνξίαο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη πξφζζεην 

δνρείν αλαπιήξσζεο. 

2. Σν ζχζηεκα ςχμεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ρσξίο 

ππεξζέξκαλζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο 48°C. 

 

3.5 ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΓΧΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ 

1.Σν ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ζα ζπκθσλεί κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηελ ΔΔ 

σο πξνο ηνλ ζφξπβν, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπεκπφκελσλ θαπζαεξίσλ θαη ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απαηηείηαη ε θάιπςε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο (EuroVi) θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή ηεο εθάζηνηε ηειεπηαίαο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

2.Σν ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αλζεθηηθά ζηελ νμείδσζε. Θα πεξηιακβάλεη ζηγαζηήξα γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ηνπ θηλεηήξα 
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θαη ζα θέξεη αλάινγα πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθφςνπλ φηαλ ην Ο/Λ θηλείηαη ζε αλψκαιν νδφζηξσκα. 

3.Ο ζσιήλαο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ηπραία είζνδνο θαπζαεξίσλ ζην ζάιακν επηβαηψλ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο, εξγαζίαο θαη 

ζηάζκεπζεο. 

3.6 ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 

1.Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα απηή ηελ θαηεγνξία ησλ Ο/Λ θαη ζα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

απαηηνχκελεο επηδφζεηο ηνπ Ο/Λ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΣΠ. 

2.Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη είηε ρεηξνθίλεηνπ επηινγέα θαη ζα δηαζέηεη ζχζηεκα 

ζπγρξνληζκνχ κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) ηαρχηεηαο 

νπηζζνπνξείαο, είηε, θαηά πξνηίκεζε, απηφκαην θηβψηην αλάινγσλ δπλαηνηήησλ. 

3.Ζ ηθαλφηεηα αλάβαζεο (αλαξξηρεηηθφηεηα) κε πιήξεο θνξηίν, ζε νλνκαζηηθέο ζηξνθέο θηλεηήξα 

(κέγηζηε ξνπή) κε ηελ 1ε ηαρχηεηα, ζα πξέπεη λα είλαη γηα νδφζηξσκα θιίζεο ηνπιάρηζηνλ 20%. 

4.ηελ πεξίπησζε πνπ ην Ο/Λ δηαζέηεη θηβψηην ηαρπηήησλ ρεηξνθίλεηνπ επηινγέα, ν ζπκπιέθηεο 

ζα είλαη κεραληθφο κνλνχ δίζθνπ, μεξάο εκπινθήο, ή ηχπνπ πγξνχ πνιχδηζθνπ αλάινγεο 

δηακέηξνπ θαη ρσξίο ακίαλην (Asbestos Free), κε πδξαπιηθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο/ ππνβνήζεζεο 

ή πεπηεζκέλνπ αέξα, ψζηε λα επηηπγράλεη ηελ νκαιή εκπινθή θάζε ηαρχηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνπνηεηηθήο ηζρχνο απφ ηνλ θηλεηήξα πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εθθίλεζε ηνπ Ο/Λ θαη ε ελ 

ζπλερεία πνξεία ηνπ. 

3.7 ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ- ΑΞΟΝΔ 

1.ηα Ο/Λ νη άμνλεο δχλαηαη λα είλαη είηε ν εκπξφζζηνο δηεπζπληήξηνο θαη ν νπίζζηνο θηλεηήξηνο 

(επηζπκεηφ), είηε ν εκπξφζζηνο δηεπζπληήξηνο θαη θηλεηήξηνο. 

2.Σν δηαθνξηθφ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ ζηξνθψλ πνπ θηάλνπλ ζηνπο 

ηξνρνχο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ησλ ηξνρψλ ηνπ ίδηνπ άμνλα θαη γηα θάζε 

αιιαγή δηεχζπλζεο. 

3.Σν βήκα ηνπ δηαθνξηθνχ ζα είλαη θαηάιιειν ψζηε ην Ο/Λ κε πιήξεο θνξηίν λα κπνξεί λα 

θηλείηαη ηθαλνπνηεηηθά αθφκα θαη ζε νδνζηξψκαηα κε ηελ πξναλαθεξζείζα θιίζε αλάβαζεο θαη ζα 

απνδεηθλχεηαη κε βάζε αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

3.8 ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

1.Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή δηεχζπλζε ηνπ Ο/Λ ζηα 

πξναλαθεξζέληα νδηθά δίθηπα, γηα εχθνιε πξφζβαζή ηνπ ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη κε ηνλ 

κηθξφηεξν δπλαηφ θχθιν ζηξνθήο. 

2.Σν ζχζηεκα ζα είλαη πδξαπιηθήο ή ειεθηξηθήο ή ειεθηξνυδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο κε 

δπλαηφηεηα κεραληθήο ιεηηνπξγίαο, ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ, λα παξακέλεη 

δπλαηή ε δηεχζπλζε θαη ν νδεγηθφο έιεγρνο ηνπ Ο/Λ απφ ηνλ νδεγφ. 

3.Ζ ζέζε ηνπ ηηκνληνχ ζα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη ζα είλαη 

ξπζκηδφκελν θαζ’ χθνο. 

 

3.9 ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 

1. Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ Ο/Λ ππφ πιήξεο θνξηίν, 

ζα ζπκθσλεί κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηεο ΔΔ. 

2.Τδξαπιηθφ ζχζηεκα δηπινχ θπθιψκαηνο γηα ηνλ εκπξφζζην θαη νπίζζην άμνλα κε απηφκαηε 

θαηαλνκή θνξηίνπ πέδεζεο, εμαξηψκελε απφ ηε θφξηηζε θαη πιηθά ηξηβήο ρσξίο ακίαλην 

(AsbestosFree). 
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3.Γηζθφθξελα εκπξφο θαη πίζσ, κε ππνβνήζεζε ζέξβν, κε επελέξγεηα ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο, 

κε αηζζεηήξα θαη κε έλδεημε θζνξάο. 

4. χζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ (ABS) ην νπνίν ζα ειέγρεη δηαξθψο ηελ κε εκπινθή ησλ 

ηξνρψλ ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο - ηαρπηήησλ ηνπ Ο/Λ, ελψ επηζπκεηφ είλαη λαδηαζέηεη θαη 

ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαλνκήο δχλακεο πέδεζεο (EBD ή αληίζηνηρν). Δπηζπκεηή είλαη επίζεο 

ε χπαξμε ζπζηήκαηνο επζηάζεηαο (ESP ή αληίζηνηρν) θαη ζπζηήκαηνο αληηνιίζζεζεο θηλεηήξησλ 

ηξνρψλ (ASR ή αληίζηνηρν). 

5.Μεραληθφ ζχζηεκα πέδεζεο ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν), κε επελέξγεηα ζηνπο νπίζζηνπο 

ηξνρνχο, ζηα δηζθφθξελα ή ζε επηπιένλ ηακπνχξα. 

3.10 ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 

1.Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα εμαζθαιίδεη άλεζε, αζθάιεηα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ Ο/Λ θαη λα κελ 

κεηαθέξνληαη θξαδαζκνί, ιακβάλνληαο ππ' φθε ηηο απαηηήζεηο ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο θίλεζήο 

ηνπ κε πιήξεο θνξηίν. 

2.Σν εκπξφζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα έρεη θαηά πξνηίκεζε αλεμάξηεηε αλάξηεζε αλά ηξνρφ, 

ηεξκαηηθά ιάζηηρα κεηψζεσο θξνχζεσλ θαη ξάβδν ζηαζεξνπνίεζεο. 

3.Σν νπίζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα έρεη παξαβνιηθά θχιια ζνχζηαο δηπιήο θάκςεσο 

(πξννδεπηηθήο δξάζεο) κε επηπιένλ ηεξκαηηθφ ειαζηηθφ θαη ξάβδν ζηαζεξνπνίεζεο, ή 

αλεμάξηεηε ή εκηαλεμάξηεηε αλάξηεζε ή θαηά πξνηίκεζε πδξνπλεπκαηηθή αλάξηεζε ή 

ειεθηξνπλεπκαηηθή αλάξηεζε. 

4.Απνζβεζηήξεο (ακνξηηζέξ) πδξαπιηθνχο ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ, δηπιήο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο 

ηξνρνχο. 

3.11 ΣΡΟΥΟΙ - ΔΛΑΣΙΚΑ 

1.Οη ηξνρνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα, πξεζαξηζηνί, ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη 

ζρεδηαζηηθά ηθαλνί γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη αζθαιή θίλεζε ηνπ Ο/Λ, φινη ησλ ίδησλ δηαζηάζεσλ. 

2.Σν Ο/Λ ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο ζηνλ εκπξφζζην άμνλα θαη κνλνχο ή δηπινχο ζηνλ νπίζζην 

άμνλα, θαζψο θαη έλαλ (1) πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ, ηνπνζεηεκέλν ζε ζηαζεξή θαηάιιειε ζέζε, κε 

ειαζηηθφ ίδησλ δηαζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα ππφινηπα. 

3.Οη ηξνρνί ζα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνη γηα θαηαζηάζεηο ρξήζεο ηνπ Ο/Λ, κε πέικα ηχπνπ 

θαηάιιεινπ γηα αζθάιηηλν νδηθφ δίθηπν, κε κεγάια πεξηζψξηα αζθαιείαο. 

4.Σα ειαζηηθά ζα είλαη ρσξίο αεξνζάιακν (Tubeless), αθηηληθνχ ηχπνπ Radial, θαηάιιεια γηα ηα 

δεδνκέλα θίλεζεο ηνπ Ο/Λ (βάξνο, ηαρχηεηα, έδαθνο θ.α.) ελψ ζα είλαη ηδηαίηεξα αζθαιή ζε 

θίλεζε ζε νιηζζεξφ αιιά θαη ζε βξεγκέλν αζθάιηηλν δίθηπν. 

5.Σα ειαζηηθά, ζα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (φρη κεγαιχηεξεο 

ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ Ο/Λ). 

3.12 ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΗΓΗΗ - ΔΠΙΒΑΣΧΝ 

1.Ο ζάιακνο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, κεηαιιηθφο, βξαρείαο θαηαζθεπήο, πξνσζεκέλεο ή 

εκηπξνσζεκέλεο νδήγεζεο θαη πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο έλαληη ζπγθξνχζεσλ ζχκθσλα κε ηε 

Ννκνζεζία ηεο ΔΔ. 

2.Θα εμαζθαιίδεηαη ε πξνβιεπφκελε ερεηηθή θαη ζεξκηθή κφλσζε εληφο ηνπ ζαιάκνπ ζχκθσλα 

κε ηελ EEC70/157 ηεο ΔΔ, ή ηελ εθάζηνηε ηειεπηαία ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

3. Ο ζάιακνο ζα θέξεη ζπξφκελε ζχξα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ επηβαηψλ ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ 

νρήκαηνο, κε ρεηξνθίλεην ή ειεθηξηθφ ή ειεθηξνπλεπκαηηθφ ζχζηεκα αλνίγκαηνο (κε αληίζηνηρε 

δπλαηφηεηα κεραληθνχ αλνίγκαηνο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ). Θα  
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παξέρεη απφιπηε πδαηνζηεγαλφηεηα κε αλάινγα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πςειήο πνηφηεηαο, 

πνπ ζα επηβεβαησζεί θαη κε αληίζηνηρν ιεηηνπξγηθφ έιεγρν. 

4.Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζχξεο κε ζθαινπάηη γηα ηνλ νδεγφ θαη γηα ηνλ ζπλνδεγφ ζηελ 

εκπξφζζηα αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά ηνπ Ο/Λ αληίζηνηρα, κε παξάζπξα θαηά πξνηίκεζε 

ειεθηξηθά, αλνηγφκελα εμ νινθιήξνπ θαη κε αλάινγα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα πςειήο πνηφηεηαο 

πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε πδαηνζηεγαλφηεηα KaL ε νπνία ζα επηβεβαησζεί κε αληίζηνηρν 

ιεηηνπξγηθφ έιεγρν. 

5.Σν αιεμήλεκν ζα είλαη απφ θξχζηαιιν αζθαιείαο (triplex) θαη ηα πιεπξηθά παξάζπξα (securit). 

Σν αιεμήλεκν εηδηθφηεξα ζα είλαη πάρνπο 5mmηνπιάρηζηνλ θαη ζα ππάξρεη ζχζηεκα παξνρήο 

λεξνχ κε ειεθηξηθή αληιία θαη αθξνθχζηα θαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο παινθαζαξηζηήξεο. 

6.Σα πιεπξηθά παξάζπξα ζα είλαη ζηαζεξά κε αλνηγφκελα, ιφγσ χπαξμεο θιηκαηηζηηθνχ αιιά θαη 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Δίλαη απνδεθηή θαη ε χπαξμε νιίγσλ κεξηθψο αλνηγφκελσλ, κηθξψλ 

δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηζρχνπζα λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε ησλ κεξηθψο 

αλνηγφκελσλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ παξεκβχζκαηα πςειήο πνηφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πδαηνζηεγαλφηεηα ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί θαη κε αληίζηνηρν ιεηηνπξγηθφ έιεγρν. Δπίζεο, ζα 

είλαη εθ θαηαζθεπήο αληηειηαθά, ζθηαζκέλα (θηκέ) θαη θαηά πξνηίκεζε ζα θέξνληαη επί πιαηζίνπ 

απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, κε αξκνχο θαιπκκέλνπο είηε απφ ιάζηηρν πςειήο πνηφηεηαο πνπ 

εμαζθαιίδεη απφιπηε πδαηνζηεγαλφηεηα, είηε ζα είλαη εμνινθιήξνπ θνιιεηά. 

7. Σα δχν κεζαία παξάζπξα αλά πιεπξά ηνπ Ο/Λ ζα ιεηηνπξγνχλ θαη σο έμνδνη θηλδχλνπ θαη ζα 

ππάξρεη αληίζηνηρε εηδηθή ζήκαλζε κε αλάινγν ζθπξί ζξαχζεο θξπζηάιισλ. Γεληθά ε θαηαζθεπή 

θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαζχξσλ ζην ακάμσκα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα θαζίζηαληαη εληειψο 

αζφξπβα αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο θξαδαζκψλ ηνπ ακαμψκαηνο. Σα παξάζπξα ζα θέξνπλ 

εζσηεξηθά αληειηαθά παξαπεηάζκαηα. 

8. Σν δάπεδν ζα είλαη ππελδεδπκέλν κε κνλσηηθφ πιηθφ, πςειήο πνηφηεηαο, αλζεθηηθφ θαη ζηέξεα 

ηνπνζεηεκέλν. 

9. Σν θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνχ ζα είλαη αλαηνκηθφ θαη ξπζκηδφκελν (χςνο - εκπξφο - πίζσ -θιίζε 

πιάηεο). Δπίζεο ζα δηαζέηεη δψλε αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη ζηεξίγκαηα 

θεθαιήο. 

10.ζα ππάξρνπλ θαζξέπηεο εμσηεξηθνχο δεμηά θαη αξηζηεξά νη νπνίνη λα είλαη δηπινί. ε 

πεξίπησζε πνπ είλαη κνλνί λα θέξεη πεδνδξνκίνπ δεμηά ζηα πιάγηα ηεο θακπίλαο. Οη εμσηεξηθνί 

θαζξέπηεο ζα ξπζκίδνληαη εζσηεξηθά θαη ζα είλαη ζεξκαηλφκελνη. Δζσηεξηθφ θαζξέπηε ζηε ζέζε 

ηνπ νδεγνχ κε ηνλ νπνίν ν νδεγφο κπνξεί λα επνπηεχεη φινλ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ Ο/Λ. 

11.ζα δηαηίζεηαη αλαηνκηθφ θάζηζκα νδεγνχ, ξπζκηδφκελν (χςνο - εκπξφο - πίζσ -θιίζε πιάηεο), 

γηα άλεηε πξνζαξκνγή θαηά ηελ νδήγεζε. Δπίζεο ζα δηαζέηεη δψλε αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ 

εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη ζηεξίγκαηα θεθαιήο. 

12. Θα ππάξρνπλ ζθηάδηα αλεκνζψξαθα θαη ζήθεο κηθξναληηθεηκέλσλ ζηηο πφξηεο. 

13.Θα ππάξρεη ςεθηαθφ ζηεξενθσληθφ ζπγθξφηεκα «Ράδην-00/ΜΡ3», ηθαλνπνηεηηθήο ηζρχνο θαη 

αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο απφ φινπο ηνπο επηβάηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηθαλφ αξηζκφ ερείσλ 

(ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4)), θαηαλεκεκέλν θαηάιιεια ζε φιν ην ζάιακν επηβαηψλ.  

14.Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζαιάκνπ επηβαηψλ ζα επηηπγράλεηαη κε ζπζθεπέο ζέξκαλζεο 

(θαινξηθέξ) θαηάιιειεο απφδνζεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε ην ςπθηηθφ πγξφ ηνπ θηλεηήξα. 

15.Θα ππάξρεη ζχζηεκα αεξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 3 ηαρπηήησλ κέζσ θίιηξνπ, ρεηξηδφκελν απφ ηνλ 

νδεγφ. 

16. Θα ππάξρεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (aircondition) φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 

3.2.14. 

17. Θα δηαηίζεηαη θφξλα πξνβιεπφκελεο ηζρχνο θαη ζνξχβνπ. 
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18.Θα ππάξρνπλ πίλαθεο νξγάλσλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ, θαηάιιεινπ θσηηζκνχ, κε εξγνλνκηθή 

δηεπζέηεζε ζην ζάιακν νδήγεζεο. Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα θαησηέξσ φξγαλα: 

 Φεθηαθφο ηαρνγξάθνο ζε Km/hθαη θαηαγξαθέαο απφζηαζεο. 
 ηξνθφκεηξν θηλεηήξα 
 Δλδείθηεο απνζέκαηνο ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ 
 Όξγαλν ζεξκνθξαζίαο ζπζηήκαηνο ςχμεο θηλεηήξα 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο θαλψλ πνξείαο 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία χπαξμεο αλνηθηήο πφξηαο 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο πξνβνιέσλ 
 Δκπινθέαο ζπζηήκαηνο αλαζηνιήο δηαθνξηζκνχ ηξνρψλ (εθφζνλ απηφ ππάξρεη) 
 Δκπινθέαο βνεζεηηθήο πέδεο (ρεηξφθξελνπ) 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία χπαξμεο ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ θηλεηήξα 
 Δλδεηθηηθή ιπρλία χπαξμεο ρακειήο ζηάζκεο πγξνχ θξέλσλ 
 Γηαθφπηεο εθθηλεηή (κίδαο) θηλεηήξα 
 Γηαθφπηεο θαη ελδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο A/C 
 Γηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο 
 Γηαθφπηεο θσηηζκνχ ζαιάκνπ νδήγεζεο. 
 

3.13 ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΝΗΠΙΧΝ 

1.Σα θαζίζκαηα ησλ λεπίσλ ζα είλαη ηχπνπ ΔΠΑΗΚ I, (Δηδηθφ Παηδηθφ Κάζηζκα), φπσο νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΤΑ 17910/1225 (ΦΔΚ 2129 Β /04.08.2014). 

πγθεθξηκέλα ην Ο/Λ: 

(Α) Δίηε ζα είλαη εμαξρήο εμνπιηζκέλν κε ΔΠΑΗΚ I θαη ζα δηαηίζεηαη ζηε αγνξά ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα έρεη ιάβεη Έγθξηζε ΔΚ Σχπνπ 

κε απηά εγθαηεζηεκέλα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ππνβιεζεί ε ηεθκεξίσζε πνπ πξνβιέπεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε νδεγία ή θαλνληζκφ. 

(Β) Δίηε ζα έρεη εηζαρζεί ζηελ Διιάδα σο «πιαίζην ιεσθνξείνπ» θαη ζα έρεη ππνζηεί δηαζθεπή, 

δειαδή (ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ θ.ιπ.) 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα θαζίζκαηα ησλ λεπίσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φια φζα απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ΤΑ 17910/1225 (ΦΔΚ 2129 Β /04.08.2014). 

2. Σα θαζίζκαηα ησλ λεπίσλ, νη δψλεο αζθαιείαο απηψλ θαη νη αγθπξψζεηο δσλψλ-θαζηζκάησλ 

ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα, ηνπνζεηεκέλα θαη εγθαηεζηεκέλα ζχκθσλα κε φια φζα νξίδνληαη ζηα 

Παξαξηήκαηα I θαη Illηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΤΑ 17910/1225 (ΦΔΚ 2129 Β /04.08.2014). Γηα ηελ 

ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ελ ιφγσ Παξαξηήκαηα ζα πξέπεη λα 

δηελεξγεζεί Δηδηθφο Έιεγρνο Ακαμψκαηνο Ορήκαηνο ρνιηθνχ Λεσθνξείνπ (ΔΔΑΥ) ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 5 ηεο Τ.Α. θαη λα εθδνζεί «Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Καζηζκάησλ - Εσλψλ 

ρνιηθψλ Λεσθνξείσλ. 

3. Ζ αγθχξσζε-ηνπνζέηεζε ηεο δψλεο αζθαιείαο ησλ ΔΠΑΗΚ I ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο «Οδεγίεο 

ηνπνζέηεζεο-αγθχξσζεο ηεο δψλεο ΔΠΑΗΚ Η» (παξάγξαθνο 4.7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 

17910/1225 (ΦΔΚ 2129 Β /04.08.2014)) εθφζνλ απηή δελ αγθπξψλεηαη ζην ΔΠΑΗΚ I ή ζα είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο «Οδεγίεο ηνπνζέηεζεο ΔΠΑΗΚ» (παξάγξαθνο 4.6 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 

17910/1225 (ΦΔΚ 2129 Β /04.08.2014)) εθφζνλ απηή αγθπξψλεηαη ζην ΔΠΑΗΚ. 

4. Σν Ο/Λ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ αλαιπηηθή Σερληθή Έθζεζε γηα ηα θαζίζκαηα 

θαη ηηο δψλεο αζθαιείαο, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Ζ ελ 

ιφγσ Σερληθή Έθζεζε ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη φια φζα αλαθέξνληαη 

ζηελ Τ.Α. 17910/1255 (ΦΔΚ 2129 Β/04.08.2014), Παξάξηεκα III, Άξζξν 3 «Πεξηερφκελα - 

απαηηήζεηο Σερληθήο'Δθζεζεο». 
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5. ηελ πεξίπησζε ηζρχνο ηνπ (Β) απαηηείηαη ε έθδνζε Βεβαίσζεο Ηζνδπλακίαο ηνπ πζηήκαηνο 

πγθξάηεζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α, ηεο εγθπθιίνπ κε αξ. πξση. 28631/3029/8.11.2013 

(ΑΓΑ: ΒΛ1Φ1-ΑΓΝ). Ζ ελ ιφγσ Βεβαίσζε Ηζνδπλακίαο, καδί κε ηα επηθπξσκέλα Φχιια Γνθηκψλ 

(TestReports) θαζψο θαη ηα Πηζηνπνηεηηθά πνπ ηπρφλ έρνπλ εθδνζεί κε επξσπατθέο νδεγίεο, 

απαηηνχληαη γηα ηελ Δζληθή Έγθξηζε Σχπνπ Μηθξήο εηξάο ή γηα ηελ έθδνζε Μεκνλσκέλεο 

Έγθξηζεο Σχπνπ γηα θαηλνχξγηα ζρνιηθά ιεσθνξεία κεηαθνξάο λεπίσλ. 

6. πλνςίδνληαο, ην ππφ πξνκήζεηα Ο/Λ, θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, είηε απφ Έγθξηζε ΔΚ Σχπνπ, είηε απφ Δζληθή Έγθξηζε Σχπνπ Μηθξήο εηξάο, είηε 

απφ Μεκνλσκέλε Έγθξηζε Σχπνπ. 

3.14 ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

1.Σν Ο/Λ ζα πεξηιακβάλεη θιηκαηηζηηθή κνλάδα εμππεξέηεζεο νδεγνχ θαη επηβαηψλ, ε νπνία ζα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά θαη ζα παξέρεη φια ηα ζηνηρεία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

απφδνζεο (prospectusθιπ κε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ησλ βαζηθψλ κεξψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ, 

ςπθηηθφ θαη ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηάζηαζεο, δηαγξάκκαηα ηζρχνο -ζηξνθψλ θαη ςπθηηθήο 

απφδνζεο - ζηξνθψλ ηνπ ζπκπηεζηή θιπ). 

2.Ζ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα κελ δηαθνξνπνηεί 

θαηά ην δπλαηφλ ηελ αξρηθή αεξνδπλακηθή ηνπ νρήκαηνο, ελψ παξάιιεια ζα δηεπθνιχλεη ηηο 

πεξηνδηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζήο ηεο (Service, θαζαξηζκφο θ.ά.). Δίλαη επηζπκεηή ε κε 

ηξνπνπνίεζε ή απνθνπή ηεο νξνθήο ηνπ Ο/Λ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο. 

3. Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ζα είλαη άλσ ησλ 20.000 BTU/hκεηξνχκελε κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

40 βαζκψλ Κειζίνπ, κε παξνρή αέξα ηνπ εμαηκηζηή κεγαιχηεξε ησλ 1000m3/h. Θα πξέπεη δε λα 

κειεηεζεί, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ζαιάκνπ, ππφ ηηο ζπλζήθεο κφλσζεο (παξάζπξα, 

πφξηεο θιπ) ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο γηα πο ζπλζήθεο ζέξνπο ηεο Διιάδαο. Δπίζεο ζα 

ππνβιεζνχλ, πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο γηα φια ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ηελ θιηκαηηζηηθή κνλάδα 

απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ απφδνζεο, πνπ ζα πηζηνπνηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απνδφζεηο. 

4. Ζ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα δεκηνπξγεί ζην ζάιακν θαη ζε ζέζεηο 

απνκαθξπζκέλεο απφ ηηο εμφδνπο ηνπ αέξα, ζεξκνθξαζία 7-10°Cρακειφηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία, εληφο 15 minπεξίπνπ, κε ην φρεκα ελ θηλήζεη. Σν ςπθηηθφ πγξφ ζα είλαη 

νηθνινγηθνχ ηχπνπ (R-134aή R-407 C). 

5.Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηάιιειε ζηήξημε ηνπ ζπκπηεζηή γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ρσξίο θξαδαζκνχο θαη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ψζηε ην ζχλνιν εγθαηάζηαζεο - ιεηηνπξγίαο θαη 

πιηθψλ λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο θαη λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη εξγαζίεο 

serviceηνπ νρήκαηνο. 

6.Δηδηθά ε βάζε ζηήξημεο ηνπ ζπκπηεζηή θαη ε ηξνραιία κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο, πξάγκα πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ 

νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζα εκπεξηέρεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

7. Κάζε θιηκαηηζηηθφ κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ έληππα ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα: (α) Πιήξε πίλαθα εμαξηεκάησλ (partslist) γηα θάζε είδνο θαη ηχπν εμαξηήκαηνο, (β) 

Αλαιπηηθφ εγρεηξίδην νδεγηψλ ζπληήξεζεο ζηα Αγγιηθά θαη θαηά πξνηίκεζε ζηα Διιεληθά θαη 

επηζθεπήο γηα ηνπο κεραληζκνχο, εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα ηνπ A/C, (γ) Οδεγίεο ρξήζεο θαη 

πηλαθίδεο ζηνλ αηκνπνηεηή κε αλαγξαθή ηεο ςπθηηθήο απφδνζεο ηεο ζπζθεπήο. 

3.15 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

1.Ζ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ζα είλαη 12V ή 24V θαη ηα ππνζπγθξνηήκαηα / εμαξηήκαηά 

ηνπ ζα είλαη κνλσκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηε ζέξκαλζε, ην πεξηβάιινλ θαη ην αλψκαιν 

νδφζηξσκα. 
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2.Θα θέξεη θαηάιιειν/νπο ζπζζσξεπηή/έο ησλ 12Vθαη κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 80 

Ah, γηα ηελ αλεκπφδηζηε εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ο/Λ. Ο/νη ζπζζσξεπηήο/έο ζα είλαη 

ελαιιαθηηθά δηαρεηξηδφκελνο/νη κε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν.2939 (ΦΔΚ 179Α /06.08.01), κε θαηάζεζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ο/νη 

ζπζζσξεπηήο/έο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, άλεπ ζπληήξεζεο (MaintenanceFreeBattery), κε 

αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε, ηνπνζεηεκέλνο/νη ζε αζθαιή θαη θαηάιιειε ππνδνρή, κε ηθαλνπνηεηηθφ 

εμαεξηζκφ, θαζψο θαη ζε πξνζηηή ζέζε γηα εχθνιν έιεγρν - ζπληήξεζε. 

3. Θα θέξεη απηφκαην ηζρπξφ ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα νπηζζνπνξείαο. 

4. ζα θέξεη ειεθηξηθφ εμσηεξηθφ θσηηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ: (α) Γπν (2) πξνβνιείο ησδίνπ ή θαιχηεξεο ηερλνινγίαο, κε ξπζκηδφκελν χςνο 

δέζκεο, (β) Σνπιάρηζηνλ έλα (1) θσο νπηζζνπνξείαο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) θσο νκίριεο πίζσ, 

(γ) Βνεζεηηθά θψηα ζέζεσο θαη φγθσλ, (δ) Φψηα έλδεημεο θαηεχζπλζεο (θιαο), (ε) Φψηα Stopθαη 

Taillights. 

5.ην εζσηεξηθφ ηνπ Ο/Λ ζα ππάξρνπλ επαξθή θσηηζηηθά ζψκαηα γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ 

επηβαηψλ, ρεηξηδφκελα θαη απφ ηνλ νδεγφ. Ζ ζέζε ησλ ζσκάησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ εζσηεξηθή 

δηακφξθσζε ηνπ νρήκαηνο. Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο θσηηζκφο ηνπ πίλαθα νξγάλσλ 

θαηά ηελ λχθηα. 

3.16 ΒΑΡΟ - ΓΙΑΣΑΔΙ 

1. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν κηθηφ βάξνο λα είλαη αλάινγν ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ 25 λεπίσλ (25kgrαλά λήπην θαηά κ.ν.), ηνπ νδεγνχ 

θαη ηνπ ζπλνδεγνχ (75kgrαλά άηνκν θαηά κ.ν.) θαη ησλ ρεηξαπνζθεπψλ ηνπο (8 kgrαλά επηβάηε) 

κε αληίζηνηρν επηηξεπφκελν Payloadηνπιάρηζηνλ 991 kgr. Ο ηχπνο πξνθείπηεη σο εμήο: 

25x(25+8)+2x(75+8)=825+166=991 kgr. 

2.Οη δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ο/Λ πξέπεη λα είλαη αλάινγα ψζηε απηφ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο 

δηαζηάζεηο, ρσξίο λα ζπληζηνχλ θξηηήξην απφξξηςεο: 

2.1.πλνιηθφ πιάηνο νρήκαηνο: 1,90-2,50 mπεξίπνπ 

2.2.Απφζηαζε αμφλσλ: 3,60-4,50 m πεξίπνπ 

2.3.Διάρηζηε απφζηαζε ακαμψκαηνο απφ έδαθνο (groundclearance): 150 mmηνπιάρηζηνλ. 

3.17 ΥΡΧΜΑΣΙΜΟ- ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

1.Σν ππφ πξνκήζεηα Ο/Λ πξηλ βαθεί ζα θαζαξηζζεί, ζα απνιηπαλζεί θαη ζα αζηαξσζεί εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά, ψζηε λα ππνζηεί θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία. 

2.Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (θαηεξγαζία - ρξψζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αλάινγε δηαδηθαζία 

θαη πιηθά ηέηνηα πνπ λα παξέρνπλ καθξνρξφληα πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε. 

3.Θα είλαη ζηηιπλνχ, κεηαιιηθνχ, θίηξηλνπ ρξψκαηνο. 

4.ε ηέζζεξα ζεκεία επί ηνπ ακαμψκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα, πάλσ απφ ηνλ κπξνζηηλφ 

αλεκνζψξαθα, θάησ απφ ην πίζσ παξάζπξν θαζψο θαη ζηηο δχν πιάγηεο πιεπξέο ηνπ Ο/Λ, ζα 

αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΥΟΛΗΚΟ» κε θεθαιαία γξάκκαηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

εθαηνζηφκεηξσλ (10cm). 

5.ην πίζσ κέξνο ηνπ Ο/Λ θαζψο θαη ζηηο δχν πιάγηεο πιεπξέο ηνπ ζα αλαγξάθνληαη επίζεο θαη 

ηα δηαθξηηηθά ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (ΠΑΗΓΑΠ), ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ. 
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3.18 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

1. Μεηαιιηθφ εξγαιεηνθφξν θηβψηην πνπ ζα πεξηέρεη φια φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ ΚΟΚ. 

2. Τδξαπιηθφ αλπςσηήξα (γξχιν), θαηάιιειν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνρνχ. 

3. Πνδνθίλεηε αληιία πιήξσζεο αέξα ειαζηηθψλ κε πηεζφκεηξν. 

4. εη αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. 

5. Σξίγσλν. 

6. εηξά γεξκαληθψλ θιεηδηψλ (6-8 ηεκ.). 

7. Ρπζκηδφκελν γαιιηθφ θιεηδί. 

8. Δξγαιείν απεγθισβηζκνχ. 

9. θπξί. 

10. Πιαγηνθφπηε (πέλζα). 

11. Διαηνξξνή. 

12. Κνριηνζηξφθηα (Έλα κηθξφ θαη έλα κεγάιν). 

13. θπξί 0.3 kg. 

14. θήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο (ηάθνπο). 

15. Ππξνζβεζηήξα 6 Kgrκε θαηάιιειν πιηθφ εμνπδεηέξσζεο ππξθαγηάο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

θαχζηκα, ειαηνιηπαληηθά ή ειεθηξηθφ ξεχκα θαη έλαλ (1) δεχηεξν ππξνζβεζηήξα 6 Kgrπνπ ζα 

βξίζθεηαη θνληά ζηε ζέζε ηνπ νδεγνχ, εληφο κεηαιιηθήο ή πιαζηηθήο ζήθεο. Οη ππξνζβεζηήξεο 

ζα θαιχπηνπλ ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ-3 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN). 

16. Μεηαιιηθφ θνπηί θαξκαθείνπ, κε αλάινγε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ ΚΟΚ γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ 

Ο/Λ πιήξε ζπιινγή παξνρήο Α' Βνεζεηψλ. 

17. Όια ηα εξγαιεία πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, επηρξσκησκέλα ή λα έρνπλ ππνζηεί 

αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη ζθιήξπλζε. 

4 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

1.ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ο/Λ, ζα 

θαηαηεζνχλ ηα αλαγθαία ζρέδηα, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (Prospectus) θαη ζα επηζεκαλζνχλ ηφζν 

νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο φισλ ησλ παξαγξάθσλ ηεο ππφςε ΣΠ πνπ ηθαλνπνηνχληαη, φζν θαη 

νη ηπρφλ βέιηηζηεο απνθιίζεηο απφ απηέο ή αθφκε πξφζζεηεο ή ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο πξνζθνξέο γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε. 

2. ηηο πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ θαη ιεπηνκεξή ζρέδηα - prospectusκε αλαιπηηθέο δηαζηάζεηο 

(νρήκαηνο, πιαηζίνπ, ζαιάκνπ, θ.ιπ.), αλαιπηηθή πεξηγξαθή (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ηνπ είδνπο 

θαη πιήζνπο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπλφινπ, ψζηε λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο, κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο γηα ειιηπή ή αζαθή ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θηλεηήξα ζα 

δνζνχλ πιήξε νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο, απφδνζεο γηα αλάινγε αμηνιφγεζε θαη ζα 

βεβαηψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ε επρεξήο πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θηλεηήξα γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζπληήξεζήο ηνπ. 

3. Κάζε πξνκεζεπηήο πξέπεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη ζπλεκκέλα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ην παξαθάησ ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ. ην έληππν απηφ ζα γξαθνχλ ηα παξαθάησ: 
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 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη έηνο 
 Σχπνο νρήκαηνο 
 Κπιηλδξηζκφο θηλεηήξα, αξηζκφο θαη δηάηαμε θπιίλδξσλ 
 Μεγίζηε ηζρχο θηλεηήξα ζχκθσλα κε ηελ νδεγία EEC 1999/99 ή θαηά ISO 1585 ζηηο 
αληίζηνηρεο ζηξνθέο 
 Μεγίζηε ξνπή ζηξέςεο θηλεηήξα (δηάγξακκα ηζρχνο-ξνπήο) ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο 
 Μέγηζηνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα 
 ρέζε ζπκπίεζεο 
 Αλψηαηε ηαρχηεηα νρήκαηνο 
 ηνηρεία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (πξφηππα, νδεγίεο ΔΔ θ.ά.) 
 Ηθαλφηεηα αλαξξίρεζεο κε πιήξεο θνξηίν 
 χζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ, θαηαλάισζε θαη ρσξεηηθφηεηα απνζήθεο θαπζίκνπ 
 Σχπνο ζπκπιέθηε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, δηαθνξηθνχ θαη ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 
 Γηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ, ν ηχπνο, ε κάξθα, ην έηνο παξαγσγήο θαη ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο 
 Σχπνο ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη πέδεζεο 
 Σχπνο, ηάζε θαη ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή θαη έληαζε ελαιιαθηήξα 
 Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο νρήκαηνο 
 Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο νρήκαηνο 
 Μεηαμφλην θαη ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο 
 Ίδην βάξνο νρήκαηνο θαη σθέιηκν θνξηίν 
 Αξηζκφο, ηχπνο θαζηζκάησλ θαη επέλδπζή ηνπο 
 Δξγαιεία νρήκαηνο. 
4. Ο πξνκεζεπηήο κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα δψζεη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο (κία 

πξνο κία) ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. 

5 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

5.1 Έγθξηζε Σύπνπ ηνπ Ο/Λ θαη Πηζηνπνηεηηθό Σαμηλόκεζεο Σεισλεένπ 

Α. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην Ο/Λ εηζαρζεί ζηελ Διιάδα σο νινθιεξσκέλν φρεκα κε 

εγθαηεζηεκέλα ηα θαζίζκαηα λεπίσλ ζε απηφ, ην ππφ πξνκήζεηα Ο/Λ πξέπεη λα δηαζέηεη: 

1α. Έγθξηζε ΔΚ Σχπνπ γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηελ Διιάδα. 

2α. Πηζηνπνηεηηθφ ηαμηλφκεζεο ηεισλείνπ σο ιεσθνξείν. 

Β. Δλαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ην Ο/Λ εηζαρζεί ζηελ Διιάδα σο «εκηηειέο φρεκα» δειαδή 

σο «πιαίζην ιεσθνξείνπ» θαη ππνβιεζεί ζηελ Διιάδα ζε έλα ηνπιάρηζην πεξαηηέξσ ζηάδην 

νινθιήξσζεο, φπσο π.ρ. πξνζζήθε θαζηζκάησλ λεπίσλ ή πξνζζήθε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο 

θ.ιπ., ην ππφ πξνκήζεηα Ο/Λ πξέπεη λα δηαζέηεη: 

1β. Δζληθή έγθξηζεηχπνπ κηθξήο ζεηξάο παξαγσγήο ή κεκνλσκέλε έγθξηζεηχπνπ. 

2β. Πηζηνπνηεηηθφ ηαμηλφκεζεο ηεισλείνπ σο πιαίζην ιεσθνξείνπ. 

3.Σν Ο/Λ ζα πιεξνί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα ππφςε νρήκαηα, ζα θέξεη ηελ ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ην ΠΓ 377 (ΦΔΚ 160Α /15.09.93). 

5.2 Άδεηα Κπθινθνξέαο θαη Πηλαθέδεο Κπθινθνξέαο Ο/Λ 

Σν Ο/Λ ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ηελ Άδεηα Κπθινθνξίαο ηνπ, ηηο πηλαθίδεο 

ηνπ θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ δηαδηθαζία ηαμηλφκεζήο ηνπ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: 

 Σερληθή Έθζεζε γηα ηα θαζίζκαηα θαη ηηο δψλεο αζθαιείαο 

 Φχιια Γνθηκψλ (TestReports) 

 Βεβαίσζεο Ηζνδπλακίαο ηνπ πζηήκαηνο πγθξάηεζεο 

 Πηζηνπνηεηηθά πνπ ηπρφλ έρνπλ εθδνζεί κε επξσπατθέο νδεγίεοΟ ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δειψζεη (κε Τ.Γ. ηνπ Ν.1599/1986) φηη ην Ο/Λ θαηά ηελ 
παξάδνζε ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα παξαπάλσ. 
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5.3 ΑζθΪιηζε Ο/Λ 

Σν Ο/Λ ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ πκβφιαην Αζθάιηζεο ηνπ Ο/Λ ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία, δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ ζα παξαρζνχλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία αζθάιηζεο ηνπ Ο/Λ. 

Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δειψζεη (κε Τ.Γ, ηνπ 

Ν.1599/1986) φηη ην Ο/Λ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα παξαπάλσ. 

5.4 ΣΫιε Κπθινθνξέαο Ο/Λ 

Σν Ο/Λ ζα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ην βεβαίσζε/απνδεηθηηθφ ήκαηνο Σειψλ 

θπθινθνξίαο ηνπ θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ ζα παξαρζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία θάιπςεο ησλ 

ηειψλ θπθινθνξίαο. 

Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δειψζεη (κε Τ.Γ. ηνπ 

Ν.1599/1986) φηη ην Ο/Λ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα παξαπάλσ. 

6 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

1.Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ Ο/Λ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαηά ISO9001/2008 ή αληίζηνηρν, γηα ηνλ ζρεδίαζκά θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Ο/Λ, 

παξέρνληαο αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 

2.Ο ηπρφλ κεηαζθεπαζηήο (δειαδή ν επαγγεικαηίαο ακαμνπνηφο πνπ ελδερνκέλσο ζα θάλεη 

πξνζζήθεο) ηνπ Ο/Λ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

θαηά ISO9001/2008 ή αληίζηνηρν, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαζθεπέο ηνπ Ο/Λ, παξέρνληαο 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 

3.Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ 

ISO9001/2008 ή αληίζηνηρν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξία, ζηηο εγγπήζεηο θαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε. 

Σα παξαπάλσ δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ζα θαηαηεζνχλ καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ–ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

7.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 

1.Ο πξνκεζεπηήο (θαη φρη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ επί κέξνπο ζπγθξνηεκάησλ), ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ ζα εγγπεζεί ηελ νκαιή θαη αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ο/Λ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θηλεηήξα ηνπ, θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπ, γηα ηα πξψηα ηξία (3) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ ή γηα 

100.000 kmηνπιάρηζηνλ (φπνην απφ ηα δχν κεγέζε ιήμεη πξψην) ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο 

θαη ζπληήξεζεο. Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ζα 

αληηθαζηζηά ή ζα επηζθεπάδεη εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην Ο/Λ, γηα βιάβε ή θζνξά πνπ δελ 

πξνέξρεηαη απφ εζθαικέλν ρεηξηζκφ ή αληηθαλνληθή ζπληήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

ΠΑΗΓΑΠ. 

2.Οη αηηήζεηο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ζπληήξεζε - επηζθεπέο ηνπ Ο/Λ ζα απαληψληαη κε 

ηαπηφρξνλε δηάζεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο εξγαζηψλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 

3.Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά απφ θάζε 

απνθαηάζηαζε βιάβεο ή αλσκαιίαο ηνπ Ο/Λ, λα ζπληάζζεη θαη λα θαηαζέηεη έθζεζε 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο κε ηα αίηηα - παξαιείςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξφθιεζε απηψλ. 

4.Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί γηα ην ρξψκα θαη γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία γηα πέληε (5) 

ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι



17 

 

 

5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή απνθνπήο ηεο νξνθήο ηνπ Ο/Λ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζα εγγπεζεί γηα δέθα (10) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ ηελ απνθαηάζηαζε 

νπνηαζδήπνηε δεκίαο ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ζην ρψξν ηεο νξνθήο σο απνηέιεζκα ηεο 

ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο. 

6.Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ο/Λ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε αληαιιαθηηθά ζα εγγπεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε (15) ρξφληα απφ ηε παξάδνζή ηνπ. Οη αηηήζεηο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα αληαιιαθηηθά 

ζα ηθαλνπνηνχληαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

7.Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην δίθηπν πνπ δηαζέηεη παλειιαδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ θαη απνζεθψλ αληαιιαθηηθψλ, ην νπνίν ζα θαιχπηεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηεο ππεξεζίεο ηεο εγγχεζεο θαη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ησλ πξψησλ 

ηξηψλ (3) εηψλ. 

7.2 ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

1. Δίλαη επηζπκεηφ απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΑΠ λα πξνζθεξζεί θαηάινγνο ζπζηεκάησλ σο 

πξφζζεησλ παξειθφκελσλ (Options), ηα νπνία σο ζθνπφ ζα έρνπλ ηελ αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ Ο/Λ. Δλδεηθηηθά παξειθφκελα: (α) Απηφλνκν αλεμάξηεην ζχζηεκα ζέξκαλζεο, (β) πζθεπή 

δνξπθνξηθνχ εληνπηζκνχ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ Ο/Λ. 

2. Δίλαη επηζπκεηφ απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΑΠ λα πξνζθεξζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή σο optionε 

επέθηαζε ηεο εγγχεζεο θαη ηεο αλάιεςεο απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο θαη ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

απφ ηα ηξία (3) έηε-100.000 km ζε δέθα (10) έηε-300.000 km. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα ππνβάιιεη 

θαη θαηάινγν ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 

3. Σν Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΑΠ έρεη ην δηθαίσκα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή αξγφηεξα θαη ζε 

πξνζεζκία έμη (6) κελψλ λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηπρφλ πξνκήζεηα ηεο επηπιένλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ή ηεο επέθηαζεο εγγχεζεο. 

7.3 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ Ο/Λ ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο ζα θαζνξηζζεί ζηε δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

7.4 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη ρσξίο έμνδα ηεο Τπεξεζίαο, λα πξνζθέξεη 

εθπαίδεπζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΑΠ ζε πξνζσπηθφ πξνηεηλφκελν απφ ην 

Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ ζα θαιχπηεη ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ο/Λ. 

7.5 ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ Μία πιήξεο ζεηξά εγρεηξηδίσλ ζηελ Αγγιηθή ή θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ζα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη 

θαηαιιειφηεηά ηεο. 

Αλαιπηηθά ε Βηβιηνγξαθία ζα πεξηιακβάλεη: 

7.5.1 Σερληθό Δγρεηξέδην ρξάζεο - ιεηηνπξγέαο 

Οη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ Ο/Λ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ζα είλαη ζηελ Διιεληθή θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα. Ζ ζέζε θαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη νξγάλσλ ειέγρνπ ζα 

θαιχπηνληαη κε θσηνγξαθίεο θαη πεξηγξαθέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζην ηα θάησζη: 

1.Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ Ο/Λ θαη εμνπιηζκνχ. 

2.Πξνεηνηκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ Ο/Λ ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή. 

3.Ζκεξήζηα Δπηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε απφ ηνλ ρεηξηζηή θαη έιεγρν εηνηκφηεηαο. 

4.Πεξηνδηθή επηζεψξεζε απφ ηνλ ρεηξηζηή / νδεγφ. 

5.Γηαδηθαζίεο Υξήζεο - Οδήγεζεο ηνπ Ο/Λ. 
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7.5.2 Δγρεηξέδην ζπληάξεζεο θαη επηζθεπώλ 

1. Σν Ο/Λ ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, δηάγλσζεο βιαβψλ θαη αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθψλ, φισλ 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζπγθξνηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιεληθή. 

2. ην Δγρεηξίδην ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία επηζθεπήο ηνπ Ο/Λ θαη ζα πεξηιακβάλεη 

απαξαίηεηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη εηθνλνγξαθήζεηο γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε γιψζζα απιή θαη 

θαηαλνεηή γηα ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

7.5.3Δγρεηξέδην αληαιιαθηηθώλ 

1.Σν Ο/Λ επίζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ (1) εηθνλνγξαθεκέλν θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαηά 

πξνηίκεζε ζε νπηηθφ δίζθν (CD) αλαγλψζηκνπο απφ ζπκβαηά PC(ρσξίο λα απαηηείηαη θσδηθφο 

πξφζβαζεο ή πξφζζεην Softwareή Hardware), ή απφ έλα (1) βηβιίν εηθνλνγξαθεκέλσλ 

αληαιιαθηηθψλ. 

2.Θα έρεη εηθνλνγξαθήζεηο θαη αλαιπηηθέο εηθφλεο απαξαίηεηεο γηα ηνλ θαηάιιειν πξνζδηνξηζκφ 

φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, ησλ ζπγθξνηεκάησλ θαη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα ζπγθξνηήκαηα ή ηα 

παξειθφκελα ζα είλαη εηθνλνγξαθεκέλα θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη κε ζρεηηθνχο αξηζκνχο νη νπνίνη 

ζα είλαη αληίζηνηρνη πξνο ηνπο αξηζκνχο ησλ θαηαιφγσλ αληαιιαθηηθψλ. Δπίζεο ζα πεξηέρεη έλα 

εχρξεζην επξεηήξην πεξηερνκέλσλ, 

3.Δπηπξφζζεηα ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί εγγξάθσο φηη νη φπνηεο ηπρφλ κειινληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο - αλαζεσξήζεηο ησλ ππφςε εγρεηξηδίσλ (Updates- Revisions) ζα ζηέιλνληαη 

δσξεάλ ζηελ Τπεξεζία ππφ κνξθή λέσλ CDsή hardcopies, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 15εηνχο 

ππνζηήξημεο ηνπ Ο/Λ ζε αληαιιαθηηθά. 

8. ΑΠΟΓΟΥΗ - ΔΛΔΓΥΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1.Ζ παξαιαβή ηνπ Ο/Λ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

2. Σν Ο/Λ ζα ππνβιεζεί ζε Μαθξνζθνπηθφ Έιεγρν. Σν Ο/Λ ζα επηζεσξείηαη, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβψλ θαη ζα ειέγρεηαη αλ είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην, γηα ηελ επηκειεκέλε 

θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα παξειθφκελα θαη γεληθά ηε καθξνζθνπηθή ζπκκφξθσζή ηνπ κε 

ηνπο φξνπο απηήο ηεο ΣΠ. 

3. Σν Ο/Λ ζα ππνβιεζεί ζε Λεηηνπξγηθφ Έιεγρν, ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξνληίδα 

(νδεγνί, θαχζηκα θιπ) θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ νδήγεζε ηνπ Ο/Λ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί 

έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα, θιηκαηηζκνχ, ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ, ηνπ θσηηζκνχ, 

επζηάζεηαο, ζην θιείζηκν ησλ παξαζχξσλ θαη ζπξψλ θ.ά., θαζψο θαη φπνπ ε Δπηηξνπή 

Παξαιαβψλ θξίλεη απαξαίηεην.Θα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο εμσηεξηθφο ηνπ θηλεηήξα, ηνπ 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνχ θαη ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ο/Λ γηα δηαπίζησζε 

δηαξξνψλ.Δηδηθφηεξα ζα εθηειεζζνχλ νηπαξαθάησ ειάρηζηνη έιεγρνη θαη δνθηκέο: 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. 
 Έιεγρν απνηειεζκαηηθήο πέδεζεο πνξείαο, ζηάζκεπζεο. 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ - ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο επηκειεκέλεο 
θαηαζθεπήο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο εξγνλνκίαο θαη γεληθά ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζαιάκνπ 
νδήγεζεο θαη επηβαηψλ. 
 Έιεγρνο πδαηνζηεγαλφηεηαο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. 
 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ςχμεο - ζέξκαλζεο ρψξνπ επηβαηψλ. 
 

4. Σπρφλ δηαπηζηψζεηο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε απνθιίζεηο ηνπ Ο/Λ ζε ζρέζε κε ηελ 

παξνχζα ΣΠ, ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ελψ κε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή ζπλεπάγεηαη απηνκάησο πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πεξί «κε 

πινπνίεζεο ζπκβαηηθψλ φξσλ ηνπ πξνκεζεπηή». 
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5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

5.1 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε σο ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε εληφο ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο. Όιεο νη 

απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, ε ηπρφλ χπαξμε 

απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο γίλεηαη κε βάζε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία: 

πλνιηθόο Βαζκόο Κξηηεξέσλ Αμηνιόγεζεο 

Έρνπλ θαζνξηζηεί ηα θξηηήξηα αλάζεζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

(Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο). Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε 

ηα ζηνηρεία πξνζθνξάο. ηνλ πίλαθα δηεπθξηλίδεηαη ε ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεηαη ζε θάζε 

έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί. Ζ βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο 

θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 γηα ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 

120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ο πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο = [(1*Κ1)+(2*Κ2)+…+(25*Κ25)]/100 

Όπνπ  αλαθέξεηαη ζηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή θαη Κ ζηελ επηκέξνπο βαζκνινγία ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ. 

Βαζκόο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 

Ο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΒΟΠ) πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

ΒΟΠ = 100 * (1-ΟΠ/ΠΑ) 

Όπνπ ΟΠ ηζνχηαη κε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο θαη ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκψκελε 

ακνηβή. 

Σειηθά Βαζκνινγέα 

Ζ Σειηθή Βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

Σειηθή Βαζκνινγία = Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο / πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ 

Αμηνιφγεζεο 

 

Η πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ εέλαη εθεέλε πνπ παξνπζηΪδεη ηε 

κηθξόηεξε Σειηθά Βαζκνινγέα. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

α/α Κξηηάξην αμηνιόγεζεο  Κ 

(από 

100 

έως 

120) 

*Κ 

/100 

1. ΣερληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ 

1 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4   

2 ΠΛΑΗΗΟ – ΑΜΑΞΧΜΑ 4   

3 ΚΗΝΖΣΖΡΑ 4   

4 ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 4   

5 ΤΣΖΜΑ ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 4   

6 ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ 4   

7 ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ- ΑΞΟΝΔ 4   

8 ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 4   

9 ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 4   

10 ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ 4   

11 ΣΡΟΥΟΗ – ΔΛΑΣΗΚΑ 4   

12 ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΖΓΖΖ – ΔΠΗΒΑΣΧΝ 4   

13 ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΝΖΠΗΧΝ 4   

14 ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 4   

15 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 4   

16 ΒΑΡΟ – ΓΗΑΣΑΔΗ 4   

17 ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ – ΑΝΣΗΓΗΑΒΡΧΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 4   

18 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 4   
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2. Σερληθά ΚΪιπςε – Σερληθά Τπνζηάξημε 

19 Δγγχεζε θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε 4   

20 Αληαπφθξηζε αηηήζεσλ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή 

4   

21 Δγγχεζε γηα ην ρξψκα θαη γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 4   

22 Τπνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά 4   

23 Γίθηπν εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ θαη απνζεθψλ 

αληαιιαθηηθψλ 

4   

24 Πξφζζεηα παξειθφκελα 4   

25 Δπέθηαζε εγγχεζεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο 4   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 100   

 

Αγέα Παξαζθεπά, 08/10/2018 

ΤΝΣΑΞΗ  

 

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ-ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 

 

ΑΙΚ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΠΔ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 

 

 

ΘΔΧΡΗΗ-ΔΓΚΡΙΗ 

 

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ-ΤΓΙΔΙΟΝΟΛΟΓΟ 

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α 
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5.2 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σηοιτεία προζθέροσζας Εηαιρείας 

(επωνσμία, διεύθσνζη, κλπ) 

Πξνο ην Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ 

ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ (ΠΑΗΓΑΠ) 

Ζκεξνκελία: __/__/2018 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΦΟΡΆ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΧΝ 

Αξ. κειΫηεο: 67/2018 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00€ (ζπκπ.ΦΠΑ) 

 

αο ππνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο γηα ηελ πξνκήζεηαζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ κεηαθνξάο 

λεπίσλ πνπ έρεη πξνθεξχμεη ην Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

(ΠΑΗΓΑΠ). 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 

ΑΜΟΗΒΖ (ΠΑ) 

ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 

(€) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΧΖ (ΟΠ) 

(ολογράθως) 

1 

ρνιηθφ 

ιεσθνξείν 

κεηαθνξάο 

λεπίσλ 

ΣΔΜ. 1 74.400,00  

 

Ζ πξνζθνξά καο ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία καο κέρξη ηελ __/__/201…. 

(Σημείωζη προς προζθέρονηες: ηοσλάτιζηον ενενήνηα (90) ημερολογιακές ημέρες από ηην επόμενη 

ημέρα ηης διενέργειας ηοσ διαγωνιζμού). 

 

Με εθηίκεζε, 

(νλνκαηεπψλπκν, ηδηφηεηα, ζθξαγίδα, ππνγξαθή) 
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ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΚΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ 

Η Πξφεδξνο, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 74.400,00 € επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). 

 

Σν αληηθείκελν ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο είλαη ε προκήζεηα:  

Πξνκήζεηα ρνιηθνχ Λεσθνξείνπ κεηαθνξάο λεπίσλ γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο  

Πξνυπνινγηζκφο: 74.400,00 € (κε ΦΠΑ). 

Η Μειέηε ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο πξνκήζεηαο  απνηειείηαη απφ, ηελ Σερληθή Έθζεζε, ηελ 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηνλ Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ην 

Παξάξηεκα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

ΑΡΘΡΟ 1
 ν
 

Ιζσύοςζερ  Διαηάξειρ - Αποθάζειρ 

Η εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε: 

Α.  Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 

2. Σνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α') 

3. Σνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο 

Α') θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209,  φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

4. Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 

5. Σνπ Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

6. Σνπ Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 

7. Σνπ Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

8.  Σνπ Ν. 4555/18 (ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι), ΦΔΚ Α΄133/19-7-2018. 

 

 

 

 

Β.   Απνθάζεηο - Αηηήκαηα 

 Σν Πξσηνγελέο  Αίηεκα κε αξ. πξση. 4505/15-10-2018, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζην ΚΗΜΓ, 

κε ΑΓΑΜ: 18REQ003838547. 

Σν Σεθκεξησκέλν Αίηεκα Γηαηάθηε γηα Αλάιεςε Τπνρξέσζεο, κε αξ. πξση. 4506/15-10-2018. 

Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε αξ. πησξ. 4507/15-10-2018, ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε 

ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ κε ΑΓΑ: ΧΥ6ΛΟΛΘ1-Φ12 θαη αλαξηεκέλε ζην Κ.Η.Μ.Γ.. κε ΑΓΑΜ: 

18REQ003845234. 
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ΑΡΘΡΟ  2
 ν
 

Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

Αλαζέηνπζα αξρή    :  Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο  

Σαρ.Γηεχζπλζε  :  Λ. Μεζνγείσλ 405 

Σαρ.Κσδ. : 15343 

Σει. : 2106391703 

Telefax : 2106537526 

Πιεξνθνξίεο:  : θα. Γνπθάθε Βαζηιηθή 

 

ΑΡΘΡΟ  3
 ν
 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 

1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα «Πξνκήζεηα ρνιηθνχ Λεσθνξείνπ κεηαθνξάο λεπίσλ 

γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο»,  φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή 

έθζεζε, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη 

νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ 

Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  4
 ν
 

Πξνυπνινγηζκφο – Υξεκαηνδφηεζε 

Η πξνυπνινγηζζείζα γηα ηελ ππεξεζία δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

24% (14.400,00 €) θαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ 74.400,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.7132.01 κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΟΛΙΚΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΙΟΤ» πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο γηα ην έηνο 2018.  Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη απφ ηδίνπο 

πφξνπο. 

ΑΡΘΡΟ  5
 ν
 

Σφπνο - Υξφλνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ – θαηάζεζε πξνζθνξψλ  

Οη θάθεινη πξνζθνξψλ κε φια ηα απαξαίηεηα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζηνηρεία ζα 

θαηαηεζνχλ ζην Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζηηο      /  /2018 εκέξα. 

θαη έσο 10:00 π.κ.  ζηε Λ.Μεζνγείσλ 405 , ΣΚ 15343, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Οη 

πξνζθνξέο κπνξεί λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή λα θαηαηεζνχλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο  κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ    6
 ν
 

Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε κε αξ. …… Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο  

β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

γ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ 4412/2016, 
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δ) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

ε) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζη) ηερληθή πεξηγξαθή 

δ)  ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, 

ε)  ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή  επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

http:www.paisdap.gr 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

http:www.agiaparaskevi.gr/ΔθεκεξίδαΤπεξεζίαο/Πξνθεξχμεηο/tabid/156/Default.aspx 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα 

γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.  

ΑΡΘΡΟ    7
 ν 

Πιεξνθνξίεο  

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξφκελνη 

κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  ηo Ν.Π.Γ.Γ. 

Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο   (Λ. Μεζνγείσλ 405,  ΣΚ 15343 2106391703 ηηο 

εξγάζηκεο  εκέξεο θαη ψξεο θαζψο θαη γηα ηερληθά ζέκαηα απφ ην ζπληάθηε ηεο κειέηεο ζην ηει. 

2132004520).  

ΑΡΘΡΟ    8
ν
 
 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

λφκηκα ηελ ππεξεζία θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί 

αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 

3.Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
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ΑΡΘΡΟ    9
 ν
 

Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 

απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  

ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη 

ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ  
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη  ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Καη’εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη  νη παξάγξαθνη  1 θαη 2. Καη’εμαίξεζε, φηαλ ν 

απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην 

αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ 

ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη  ε παξάγξαθνο 2. 

 

4. Απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

ζπκκεηέρσλ : 

α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ,   

β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

γ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν 4412/2016  

δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

ε) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 

ηνπ. 

5. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4. 

6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 

απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 

κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 

απφθαζε 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι



28 

 

 

 

 

7.Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ λ. 4412/2016. 

8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ   10
 ν
 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 

4412/2016 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην παξερφκελν Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο 

ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξνχζαο,  

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο 

παξνχζαο, 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 2, ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.   

ΑΡΘΡΟ  11
 ν
 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία γηα ην ζχλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο είλαη πνζνχ 1.200,00€. 

2. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

79 λ. 4412/2016 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. 

3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ε 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

ΑΡΘΡΟ  12
 ν
 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εληφο 10 εκεξψλ απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ απφ ηελ 

αξκφδηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ηα παξαθάησ  έγγξαθα θαη 

πηζηνπνηεηηθά: 

α) Γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ 

(πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη  
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πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο. 

 

 

β) Γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9,  πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

είλαη: 

(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα, 

(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο 

δηνίθεζήο ηνπο εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ. 

γ) αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή,  

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

δ)Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ζε απηφ ε εγγξαθή ηνπο 

θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. 

ε) Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε 

Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ 

ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 

ζη) Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ 

εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, 

πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο .  

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

13 ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 

πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 
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ΑΡΘΡΟ    13
ν
 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

κε φια ηα απαξαίηεηα  ζηνηρεία ελψπησλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Γηελέξγεηαο  

 

 

Γηαγσληζκψλ ηεο  Α  ( εθεμήο  Δπηηξνπή ) ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν ηεο παξνχζαο,  ζηε Γηεχζπλζε, Λ. Μεζνγείσλ 405. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα ζηαινχλ θαη 

ηαρπδξνκηθά ή λα θαηαηεζνχλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ ΠΑΙ..Γ.Α.Π.  ζηε Γηεχζπλζε, 

Λ. Μεζνγείσλ 405 κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ απφ 

ηελ ψξα ιήμεο ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα 

ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη 

ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η 

ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, 

κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 

πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο.  

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα 

αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.  

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.  

Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ    14
ν
 

Πξνζθνξέο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

*Τα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος ζςμμεηέσονηορ οικονομικού θοπέα πεπιλαμβάνοςν Τασ. Δ/νζη, 

Τηλέθωνο, Φαξ και Δ/νζη Ηλεκηπονικού Τασςδπομείος.  

Προζθορές ποσ σποβάιιοληαη αλοηθηές δελ γίλοληαη αποδεθηές. 

«ΕΠΨΝΤΜΙΑ / ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΖΟΜΕΝΟΤ*» 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΛΙΚΟΤ ΛΕΨΥΟΡΕΙΟΤ» 

ΑΡ. ΠΡΨΣ. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ:……………   

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ:  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ (ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥ.) …./…/2017  
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Ο θάθεινο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 

(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» 

 

Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην ηεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 

ζην νπνίν ζα δίλεηαη ζαθήο πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ  πξνζθεξφκελε 

πξνκήζεηα. 

(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίδεηαη ζε επξψ ζπκπιεξψλνληαο ην παξερφκελν «Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο». 
ε περύπτωςη που τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατόν λόγω μεγϊλου όγκου να 
τοποθετηθούν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τότε αυτϊ ςυςκευϊζονται ιδιαύτερα και ακολουθούν τον κυρύωσ 
φϊκελο με την ϋνδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ»  και τισ λοιπϋσ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου. 

Οη αλσηέξσ ππνθάθεινη (α), (β) ,(γ) θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο. 

Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηε πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα  ζεκεία εθείλα ηα 

νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο  

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή  απφθξνπζε φξνπ ηεο 

πξνθήξπμεο.  

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ 

είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο . 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ  δεηήζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ    15
ν 

Γιψζζα δηαδηθαζίαο 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά 

θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή 

έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 

ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα
1
, θαη 

ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 

ΤΠ.ΔΞ. είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 

Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

3. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 

λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ 

ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05- 

10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 

Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
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4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή. 

 5 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη 

ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 

παξνπζία δηεξκελέσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ    16
ν 

 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα πελήληα (50) εκέρες απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ 

ιήμε ηεο θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ  παξνχζα 

πξνθήξπμε. 

 

ΑΡΘΡΟ   17
ν 

 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε  πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ     18
 ν

 

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

 

Έλζηαζε θαηά πξάμεο ηεο  Δπηηξνπήο πξνκεζεηψλ, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ, αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν 

είλαη ε επηηξνπή ελζηάζεσλ, θαη ην νπνίν ζα εμεηάζεη θαη ζα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ έλζηαζε.   

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνλδήπνηε άιιν απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

ΑΡΘΡΟ    19
 ν
 

Πξνζθεξφκελε ηηκή 

Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ζε επξψ ( € ), θαη’ άξζξν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο 

πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ    20
ν
 

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

 Η αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

ΠΑΙ..Γ.Α.Π. εθεμήο απνθαινχκελε σο «Δπηηξνπή»,  πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα θαη ζηνλ ηφπν 

πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 Όηαλ πιεζηάδεη ε ψξα ιήμεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ε 10:00 κ.κ., ε 

Δπηηξνπή θεξχζζεη κεγαιφθσλα ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε απηψλ. Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηε ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη 

αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. 

Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, θαη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ζπκκεηέρνληεο ή νη 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα 

νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 Η αποζθπάγιζη γίνεηαι με ηην παπακάηω διαδικαζία : 

1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η Δπηηξνπή θαηαρσξεί 

φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη  

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή θαη  ζα θάλεη γλσζηφ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

κε έγγξαθν ηεο.  

2. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 3. Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ηηκψλ. 

  

Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ηελ εκέξα θαη ψξα 

πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή  παξνπζία ή κε ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο.  

Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα νη θάθεινη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπή 

Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν 

ηεο πξνκήζεηαο. Η Δπηηξνπή θαιεί εγγξάθσο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα θαηαζέζεη ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 

(Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 13 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο. 
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Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 

απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Η Δπηηξνπή εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ. Η 

αλαθνίλσζε απηή απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ 

νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο. Η Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ζε πξαθηηθφ. 

Αν ο πποζωπινόρ ανάδοσορ  

α) δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, 

ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

β) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

γ) απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηφηε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή 

αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ 

ΠΑΙΓΑΠ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ 

είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο, είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

ησλ ΠΑΙ..Γ.Α.Π.  ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.   
 

ΑΡΘΡΟ   21
 ν
 

Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ 

Η Δπηηξνπή γλσκνδνηεί πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο πξνθεηκέλνπ απηή ζαλ απνθαηλφκελν φξγαλν λα απνθαζίζεη γηα ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο . 

Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ 

Η Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

 

ΑΡΘΡΟ   22
 ν
 

Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο 

Μεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

Αηηηθήο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζε έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ  
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πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε  

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ    23
 ν 

 

χκβαζε 

1. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ 

πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. 

ΠΑΙ..Γ.Α.Π., θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο. 

Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο. 

Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

2. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Γ... Σν 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. Η ζχκβαζε 

ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

3. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ: 

α)Έρεη παξαδνζεί ην πξνο πξνκήζεηα είδνο. 

β)Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ)Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ επηβιεζεί 

ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ)Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα. 

4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο,  

5. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ    24
ν 

 

Δγγπήζεηο 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

 Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο 

ρσξίο ην ΦΠΑ (άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016)θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ 1.200,00 €. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 
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Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε 

ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε ππεξεζία κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 

πξνζθέξνληεο: 

 

 α/α) κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 

αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

β/β) κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο 

Πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο . 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ηελ νπνία ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο 

ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ  πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Δάλ 

ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε παξαπάλσ επηζηξνθή γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ην πιηθφ  είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο 

απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ή ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.  

Γηα ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ ή ζηα θξάηε κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην  

Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 

κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε δηθαηνχρν. 

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ νλνκαζία πνπ έρεη δνζεί ζηελ 

Γεκφζηα χκβαζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ αλαζέηνληα θνξέα  πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη (Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΙ..Γ.Α.Π.), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε 

εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: (i) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

(ii) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο/πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ 

ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) (κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ 

θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΟΛΘ1-Β7Ι



37 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ    25
ν 

 

Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

1. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ 

θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή δηαθνξεηηθά απφ ηελ ππεξεζία πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ. Η παξαπάλσ ππεξεζία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Σν αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, 

κπνξεί  

 

λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο 

ζπληνληζηήο. 

3. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε 

ηνπ επφπηε, ην Ν.Π.Γ.Γ. ησλ ΠΑΙ..Γ.Α.Π. κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο 

πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ    26
ν 

 

Παξαιαβή ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζχκβαζεο 

1. Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζπγθεθξηκέλα ε παξάδνζε ηνπ ρνιηθνχ Λεσθνξείνπ, 

νξίδεηαη ζε πελήληα (50) εκεροιογηαθές εκέρες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

3. Η παξαθνινχζεζε θαη ε παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα εθηειεζζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ζχκθσλα κε Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

4. Η παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, σο 

νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 

ΑΡΘΡΟ    27
ν
 

Σξφπνο Πιεξσκήο 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ιεσθνξείνπ κεηαθνξάο λεπίσλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα θαηά ην λφκν επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ    28
ν
 

Γεκνζίεπζε 

Η πεξίιεςε ηεο παξνχζαο  Γηαθήξπμεο (θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηήλ ηεχρε) ζα αλαξηεζνχλ: 

ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΧΟΤ ΓΗΜΟΙΧΝ 

ΤΜΒΑΔΧΝ (ΚΗΜΓΗ) ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

http:www.paisdap.gr  
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θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

http:www.agiaparaskevi.gr/ΔθεκεξίδαΤπεξεζίαο/Πξνθεξχμεηο/tabid/156/Default.aspx 

ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΓΙΑΤΓΔΙΑ» 

αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, εθεκεξίδεο, φπσο πξνβιέπεηαη. 

 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

5.1 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε σο ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε εληφο ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο. Όιεο νη 

απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο, ε ηπρφλ χπαξμε 

απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο γίλεηαη κε βάζε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία: 

πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο 

Έρνπλ θαζνξηζηεί ηα θξηηήξηα αλάζεζεο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

(Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο). Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε 

βάζε ηα  

ζηνηρεία πξνζθνξάο. ηνλ πίλαθα δηεπθξηλίδεηαη ε ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεηαη ζε θάζε 

έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί. Η βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο 

θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 100 γηα ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 

120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ο πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο = [(1*Κ1)+(2*Κ2)+…+(25*Κ25)]/100 

Όπνπ  αλαθέξεηαη ζηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή θαη Κ ζηελ επηκέξνπο βαζκνινγία ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ. 

Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Ο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (ΒΟΠ) πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

ΒΟΠ = 100 * (1-ΟΠ/ΠΑ) 

Όπνπ ΟΠ ηζνχηαη κε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο θαη ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκψκελε 

ακνηβή. 

Σειηθή Βαζκνινγία 

Η Σειηθή Βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

Σειηθή Βαζκνινγία = Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο / πλνιηθφο Βαζκφο Κξηηεξίσλ 

Αμηνιφγεζεο 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηε 

κηθξφηεξε Σειηθή Βαζκνινγία. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

α/α Κριτόριο αξιολόγηςησ  Κ 

   (από 100 έως 
120) 

*Κ/100 

1. Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 4   

2 ΠΛΑΙΙΟ – ΑΜΑΞΨΜΑ 4   

3 ΚΙΝΗΣΗΡΑ 4   

4 ΤΣΗΜΑ ΧΤΞΗ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 4   

5 ΤΣΗΜΑ ΕΞΑΓΨΓΗ ΚΑΤΑΕΡΙΨΝ 4   

6 ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ 4   

7 ΔΙΑΥΟΡΙΚΟ- ΑΞΟΝΕ 4   

8 ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 4   

9 ΤΣΗΜΑ ΠΕΔΗΗ 4   

10 ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 4   

11 ΣΡΟΦΟΙ – ΕΛΑΣΙΚΑ 4   

12 ΘΑΛΑΜΟ ΟΔΗΓΗΗ – ΕΠΙΒΑΣΨΝ 4   

13 ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΝΗΠΙΨΝ 4   

14 ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4   

15 ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 4   

16 ΒΑΡΟ – ΔΙΑΣΑΕΙ 4   

17 ΦΡΨΜΑΣΙΜΟ – ΑΝΣΙΔΙΑΒΡΨΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 4   

18 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 4   

2. Σεχνικό Κϊλυψη – Σεχνικό Τποςτόριξη 

19 Εγγύηςη και προγραμματιςμϋνη ςυντόρηςη 4   

20 Ανταπόκριςη αιτόςεων προσ τον προμηθευτό για 
ςυντόρηςη και επιςκευό 

4   

21 Εγγύηςη για το χρώμα και για την αντιςκωριακό 
προςταςύα 

4   

22 Τποςτόριξη ςε ανταλλακτικϊ 4   

23 Δύκτυο εξουςιοδοτημϋνων ςυνεργεύων και αποθηκών 
ανταλλακτικών 

4   

24 Πρόςθετα παρελκόμενα 4   

25 Επϋκταςη εγγύηςησ και προγραμματιςμϋνησ ςυντόρηςησ 4   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 100   
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, ηελ επηζπλαπηφκελε 

κειέηε  67/2018 θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ  θαη κεηά 

απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε «ΟΜΟΦΧΝΑ» 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ 

Σελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 67/2018 λέαο κειέηεο  γηα ηελ πξνκήζεηα ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ γηα 

ηελ κεηαθνξά λεπίσλ θαη φξσλ δηαθήξπμεο. 
 

Η παξνχζα απφθαζε πήξε ηνλ αξηζκφ 128/2018. 

 

Η Πρόεδρος                                                                          Σα Μέιε 

1.Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα   

                                                                                         2. Ατδίλε νθία, Αληηπξφεδξoο 

                                                                                         3. φβνινο Νηθφιανο                                                                          

                                                                                         4. Παλαγησηνπνχινπ Αζελά 

                                                                                         5. θφλδξα Παλαγηψηα (αλ.κει. Μαξθφπνπινπ Ν.) 

                                                                                         6. Μπεζάλεο Γεκήηξηνο (αλ. κει. Σάζε) 

                                                                                         7. Καξαζηακάηε Μαξία 

                                                                                         8. Απδνχζε Αηθαηεξίλε 

                                                                                         9. Παλαγησηνπνχινπ Φαλή (αλ. κει. Λέθθα Γ.) 

                                                                                        10. Υαηδεεπζηξαηίνπ Όιγα 

                                                                                         11.Αξβαληηάθεο Ισάλλεο    
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