
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Προμήθεια: «Προμήθεια μικρών
αναρροφητικών σαρώθρων»

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2018

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η  μελέτη  αυτή  αφορά  την  προμήθεια  δύο  μικρών  αναρροφητικών  σαρώθρων  για  τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου. 
Η  ανάθεση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)”.
Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 €, συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α : 62.7132.0002 Οικονομικού Έτους 2018.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρυσαυγή Δημητρίου
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1 Μικρό αναρροφητικό σάρωθρο τεμ 2 52.419,355 104.838,71
Φ.Π.Α. 24% : 25.161,29
ΣΥΝΟΛΟ : 130.000,00
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Χρυσαυγή Δημητρίου

Άγιοι Ανάργυροι 6-03-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Προμήθεια: «Προμήθεια μικρών
αναρροφητικών σαρώθρων»

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2018



ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α. Γενικά
Το προς προμήθεια καινούργιο,  αυτοκινούμενο, μικρό αναρροφητικό σάρωθρο, θα είναι
γνωστού και αναγνωριζόμενου οίκου κατασκευής σαρώθρων, κατασκευασμένο με σύγχρο-
νη τεχνολογία με την χρήση δοκιμασμένων και ευφήμως γνωστών υλικών, μηχανισμών και
κινητήρων, κατάλληλο για Ελληνικές συνθήκες (ιδιαίτερα ρυπαροί στενοί δρόμοι λασπω-
μένοι  ή σκονισμένοι) με ικανότητα σάρωσης και αναρρόφησης, μεγάλης ευελιξίας αλλά και
φιλικότητας στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, θα πρέπει να είναι σπαστού (αρθρωτού) τύπου, μι-
κρών διαστάσεων, με πλάτος καμπίνας (χωρίς τους καθρέφτες) που δεν θα υπερβαίνει τα
110cm.
Θα πρέπει να εργάζεται και να κινείται αποτελεσματικά σε στενούς δρόμους, σε πλατείες,
πεζοδρόμους, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε
σημεία μεγάλης κυκλοφορίας και επιφάνειες με χαρτιά, φύλλα δένδρων, συσκευασίες ανα-
ψυκτικών χάρτινες/αλουμινίου/πλαστικές,  πέτρες, χώμα κλπ. και να λειτουργεί επί ποινή
αποκλεισμού με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και μόνο, χωρίς οποιαδήποτε μηχανική
υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των απορριμμάτων (π.χ. ύπαρξη περιστρεφόμε-
νης  κεντρικής  κυλινδρικής  βούρτσας κ.λ.π.),  για  εξοικονόμηση κόστους  λειτουργίας  και
ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών.  Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος τα κατ’ άξονα
βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετι-
κών διατάξεων για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.

β.Πλαίσιο
Το  σάρωθρο  θα  είναι  αναρροφητικό,  αυτοκινούμενο,  σπαστού  τύπου  κατά  προτίμηση,
πρόσφατης κατασκευής από τα τελευταία και περισσότερο εξελιγμένα μοντέλα.  Θα απο-
τελείται από χαλύβδινο πλαίσιο στιβαρής κατασκευής με ειδικά ενισχυμένες συγκολλήσεις
στα σημεία φόρτισης, με γέφυρες σύνδεσης ενισχυμένες με στοιχεία συγκράτησης για μεγα-
λύτερη ελαστικότητα σε δυνάμεις εφελκυσμού και στρέψεως κατά την αντιμετώπιση σκλη-
ρών συνθηκών εργασίας.
Το πλαίσιο και όλα τα εκτεθειμένα σημεία του σαρώθρου, αφού θα γίνει επεξεργασία με αμ-
μοβολή,  θα βάφονται σε φούρνο με χρώματα ιδιαίτερα ανθεκτικά, τύπου RAL. Να αναφερ-
θεί ιδιαίτερα η παρεχόμενη εγγύηση αντισκωρικής προστασίας του πλαισίου.   
Το πλαίσιο  θα έχει  τις  μικρότερες  δυνατές  διαστάσεις  για  να δίδει  την  δυνατότητα στο
σάρωθρο να κινείται σε στενούς δρόμους και πλατείες.

γ.Καμπίνα χειριστού
Η καμπίνα θα προσφέρει ασφαλή και άνετη οδήγηση.
Το σάρωθρο θα φέρει όλα τα απαραίτητα ηχητικά και φωτεινά σήματα κατά ΚΟΚ, ανα-
λάμποντες φανούς, ενδείκτες αλλαγής κατευθύνσεως και φανούς για  νυχτερινή εργασία.
Οι υαλοπίνακες και οι καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως θα είναι μεγάλου μεγέθους έτσι ώστε
να προσφέρουν στον χειριστή πλήρη ορατότητα.  Ο ανεμοθώρακας θα είναι ασφαλής, θα
φέρει αλεξήλια ρυθμιζόμενα, καθώς και υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτές νερού για τον
καθαρισμό του. 
Η καμπίνα θα έχει θέα στα σημεία εργασίας απευθείας καθώς και πλαινές θύρες με παράθυ-
ρο, θα έχει ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με πίνακα χειρισμών και χειριστηρίων, ηλεκτρι-
κούς υαλοκαθαριστήρες και ηλεκτρικό σύστημα νερού υαλοκαθαριστήρων.
Θα περιλαμβάνει επίσης σύστημα θέρμανσης και αερισμού και σύστημα αυτόματου κλιμα-
τισμού.



Το σάρωθρο θα διαθέτει κλειστή εργονομική καμπίνα οδήγησης, μία ανοιγόμενη πόρτα με
κλειδαριά,  ένα  τουλάχιστον  ανοιγόμενο  παράθυρο,  πανοραμικά  κρύσταλλα  και  ειδικό
ανεμοθώρακα ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρα.
Τιμόνι  και  κάθισμα  οδηγού  στο  κέντρο  της  καμπίνας,  πλήρη  πίνακα  σημάτων
προειδοποίησης λειτουργιών και  ωρομετρητή.  Υποχρεωτικά θα υπάρχει  ζώνη ασφαλείας
χειριστή.
Οι χειρισμοί  θα εκτελούνται  από εργονομική κονσόλα μέσα στην καμπίνα οδήγησης,  η
οποία θα φέρει τα απαραίτητα χειριστήρια και τα ενδεικτικά σήματα λειτουργίας.
Θα φέρει κίτρινο περιστρεφόμενο κατά 360ο φανό εργασίας, η λάμψη του οποίου θα πρέπει
να είναι ορατή από κάθε σημείο.
Θα  εκτιμηθεί  ιδιαίτερα  η  εργονομία  και  η  ποιότητα  των  υλικών  κατασκευής  του  προς
προμήθεια σαρώθρου, η ορατότητα προς κάθε σημείο μέσα από την καμπίνα οδήγησης και
η εργονομική διάταξη των πινάκων οδηγιών των χειριστηρίων καθώς και  η  δυνατότητα
μεταβλητότητας  των  στοιχείων  οδήγησης  (τιμόνι,  κονσόλες  κλπ.)  ανάλογα  με  τα  κατά
περίπτωση σωματικά χαρακτηριστικά του χειριστή.
Επιθυμητό να υπάρχει  κάμερα επισκόπησης  με οθόνη στην καμπίνα του οδηγού.

δ.Κινητήρας
O κινητήρας θα πρέπει να είναι γνωστού κατασκευαστή με δυνατότητα εύκολης εξεύρεσης
ανταλλακτικών και τεχνικής εν γένει υποστήριξης. Θα είναι  DIESEL, τετράχρονος ισχύος
τουλάχιστον 25HP, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια
εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας..
Θα είναι ασφαλώς τοποθετημένος και καλυμμένος , ώστε να μην διατρέχει κίνδυνο να ρυ-
πανθεί κατά το άδειασμα του κάδου ή κατά το πλύσιμο, Ο κινητήρας θα είναι εύκολα προ-
σβάσιμος για συντήρηση ή επισκευή και η θέση του δεν θα επιτρέπει το σκόνισμά του κατά
την διαδικασία της σάρωσης.
Το σάρωθρο θα έχει χαμηλή στάθμη θορύβου για αθόρυβη νυκτερινή λειτουργία.
Θα διαθέτει δεξαμενή πετρελαίου κατάλληλης χωρητικότητας για την όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη αυτονομία του.

ε. Σύστημα ανάρτησης - πέδησης - διεύθυνσης
Οι αναρτήσεις του σαρώθρου θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του
σαρώθρου για όλες τις συνθήκες κίνησής του. 
Κατά προτίμηση στο εμπρόσθιο μέρος θα φέρει αμορτισέρ και στο οπίσθιο ελατήρια χω-
ρίς να αποκλείονται οι υδροπνευματικές αυτορυθμιζόμενες με δυνατότητα ανύψωσης του
σαρώθρου από τον θάλαμο του χειριστή ώστε το σάρωθρο να μπορεί να διέρχεται και από
σημεία με εμπόδια, από κράσπεδα και από ανώμαλο έδαφος.
Επιθυμητό να φέρει υδροστατικό σύστημα πέδησης στους εμπρόσθιους τροχούς, και τα-
μπούρα στους οπίσθιους τροχούς. 
Το χειρόφρενο θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. Σε περίπτωση
βλάβης  στο σύστημα θα ακινητοποιείται το σάρωθρο αυτομάτως, όπως και από το χει-
ρόφρενο.
Η κίνηση του σαρώθρου, τόσο κατά την μετακίνησή του όσο και κατά την λειτουργία της
σάρωσης, θα πρέπει να είναι πλήρως υδραυλική και επιθυμητή κίνηση και στους τέσσερις
(4) τροχούς (4Χ4) για λόγους εύκολης κίνησης και στους πλέον «δύσκολους» δρόμους της
πόλης.

στ.Σύστημα σάρωσης
Το προσφερόμενο σάρωθρο θα λειτουργεί με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης. Η σάρωση
θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες Φ700mm από συνθετικό υλικό ειδικών
προδιαγραφών υψηλής αντοχής  στο εμπρόσθιο μέρος του σαρώθρου και  με δυνατότητα



προσθήκης 3ης εμπρόσθιας επί υδραυλικού βραχίονα για σημαντική αύξηση του πλάτους
σάρωσης, το δε πλάτος σάρωσης θα έχει δυνατότητα αυξομείωσης (με τις 2 εμπρόσθιες
βούρτσες). Η αυτονομία λειτουργίας του σαρώθρου με πλήρη δεξαμενή καυσίμου είναι επι-
θυμητό  να είναι τουλάχιστον 10 ώρες.
Οι ψήκτρες , όπως και το στόμιο αναρρόφησης θα έχουν προστασία κατά των προσκρούσε-
ων.  
Η αναρροφητική ικανότητά του  υπό προμήθεια σαρώθρου θα είναι οπωσδήποτε άνω των
2000 m3/hr για να μπορεί το σάρωθρο να αναρροφήσει  σκληρά και ογκώδη απορρίμματα.
Η διάμετρος του κεντρικού αγωγού αναρρόφησης θα πρέπει να είναι επαρκούς διατομής.
Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 20 Km/h ενώ η
ταχύτητά του κατά την λειτουργία σάρωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 Km/h.

ζ.Κάδος απορριμμάτων
Ο κάδος αποθήκευσης των απορριμμάτων θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 0,5  m3 με
υδραυλικό σύστημα εκκένωσης σε 4-τροχο τροχήλατο κάδο μηχανικής αποκομιδής απορ-
ριμμάτων τυποποιημένης χωρητικότητας τουλάχιστον 660 λίτρων και άνω, ή σε διερχόμενα
απορριμματοφόρα οχήματα και σε υπέργεια στατικά containers, χειριζόμενο από την καμπί-
να  του χειριστού.  Θα είναι  κατασκευασμένος  υποχρεωτικά από υλικό που  παρουσιάζει
υψηλό δείκτη αντοχής στην διάβρωση και η εκκένωσή του θα γίνεται με ανύψωση του
κλάδου σε ύψος άνω των 1400mm ώστε να είναι απόλυτα ελεγχόμενη η διαδικασία της εκ-
φόρτωσης.
Η δεξαμενή συγκέντρωσης απορριμμάτων θα πρέπει να έχει απόλυτη στεγανότητα, για να
αποφεύγεται η απορροή υγρών από οποιοδήποτε σημείο της, η δε πόρτα θα ασφαλίζει
απόλυτα.

η.Σύστημα νερού
Το σύστημα ψεκασμού του ύδατος θα αποτελείται από ανθεκτική δεξαμενή νερού χωρητι-
κότητας υποχρεωτικά τουλάχιστον 150 λίτρων και κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυ-
βα ή άλλο συνθετικό υλικό ανθεκτικό στην σκωρίαση και ακροφύσια (μπεκ) ψεκασμού του
ύδατος σε όλα τα σημεία της σάρωσης.
Το σάρωθρο θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένο με σύστημα υψηλής πίεσης νερού που θα
περιλαμβάνει εκτοξευτήρα νερού τύπου πιστολέτο και σωληνώσεις 10m τουλάχιστον.

θ.Παρελκόμενα
Το σάρωθρο θα συνοδεύεται από τα κάτωθι παρελκόμενα:

• Πλήρη εργαλειοθήκη για επισκευές
• Εγχειρίδια συντηρήσεως, επισκευών, λειτουργίας,  παραγγελίας ανταλλακτικών

στα Ελληνικά.
• Τρίγωνο βλαβών μεγάλο
• Φαρμακείο σύμφωνα με ΚΟΚ
• Πυροσβεστήρας σύμφωνα με ΚΟΚ
• Κλειδιά για την πόρτα του οδηγού, την ανάφλεξη κλπ
• Εργαλείο καθαρισμού και απόφραξης του οχετού αναρρόφησης
• Τρίγωνο αργής κίνησης, μικρό, προσαρμοσμένο στην πίσω πόρτα.
• Ράβδος ασφαλείας κατά την συντήρηση

ι.Επιπλέον

Το σάρωθρο με την παράδοσή του θα πρέπει:
• να διαθέτει την κατάλληλη τεχνική & υδραυλική υποδομή έτσι ώστε να μπορεί να

προσαρμοστεί σε αυτό γρήγορα και εύκολα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων μελλοντι-



κών τεχνικών μετατροπών του σαρώθρου, εμπρόσθια διάταξη καθαρισμού με κυλιν-
δρική βούρτσα, εμπρόσθια μπάρα πλύσης κοινόχρηστων χώρων και εμπρόσθια λεπί-
δα εκχιονισμού σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης..

• να είναι εξοπλισμένο με εργονομική διάταξη εξωτερικού αγωγού αναρρόφησης κα-
τάλληλα διευθετημένου επί του σαρώθρου μήκους τουλάχιστον 4m κατάλληλης δια-
τομής που θα παρέχει τη δυνατότητα στο χειριστή του σαρώθρου να καθαρίζει δυ-
σπρόσιτα σημεία όπως παρτέρια, κάτω από παγκάκια, γύρω από δένδρα κλπ. Ο εξω-
τερικός αγωγός αναρρόφησης, για λόγους ευκολίας χειρισμών, θα πρέπει να μπορεί
να προσαρμόζεται και στις δύο πλευρές του σαρώθρου.

Επίσης το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει λογότυπο του Δήμου (κίτρινη λωρίδα πλάτους
10εκ.) και έτος κτήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η  υπερκατασκευή  θα  έχει  υψηλή  προστασία  και  υγιεινή  των  χειριστών  αλλά  και  των
πολιτών.    Θα  φέρει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφαλούς  λειτουργίας,  τα  οποία  θα
περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :

• Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ
(ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).

• Ασφάλειας  μηχανών – σήμανση  CE  σύμφωνα με την  Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42
(ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).  

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ  και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Θα υπάρχει  πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία,
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K . Ένας  (1) περιστρεφόμενος φάρος πορτοκαλί χρώματος,
ειδικές  αντανακλαστικές  φωσφορίζουσες  ταινίες   καθώς  και  ύπαρξη  σημάνσεων  για
αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόμενους.
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.
Όλες  οι  γραμμές  μεταφοράς  του ηλεκτρικού ρεύματος  πρέπει  να  οδεύουν με  ασφάλεια
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να
είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο
όχημα.
Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπος υπερκατασκευής, αριθμός σειράς κ.λπ. 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 
Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα :

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε
κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. 

• Τα  απαραίτητα  έντυπα  /  τεχνικά  εγχειρίδια  για  τη  συντήρηση,  επισκευή  και  καλή
λειτουργία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Με την προσφορά να κατατεθεί:
1.Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο
όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε



με  τον  κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  214/2014,  που  θα  εκδοθεί  από  την  αρμόδια  Δ/νση  του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η
ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
2.Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του
αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας
οχημάτων)

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης):
• Δήλωση  συμμόρφωσης  ΕΚ   (CE)  για  όλη  την  κατασκευή  (υπερκατασκευή)  (στην

Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή.
Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης

• Αντίγραφα  πιστοποιητικών  διασφάλισης  ποιότητας  της  σειράς  ISO 9001:2008   των
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή
των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από
διαπιστευμένους  φορείς  πιστοποίησης,  διαπιστευμένους  προς  τούτο  από  το  Εθνικό
Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή  από  φορέα  διαπίστευσης  μέλος  της
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation)
και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)

Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ  και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης

• Άδεια  λειτουργίας  συνεργείου  από  τον  αρμόδιο  φορέα  σε  ισχύ  κατάλληλη  για  τις
επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται  στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των
οχημάτων. 

Την  άδεια  λειτουργίας  ο  οικονομικός  φορέας  θα  προσκομίσει  με  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος
χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει
με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του
συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς  και  υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη  του ότι,  σε
περίπτωση  ανάθεσης  της  εργασίας  αναλαμβάνει  να  εκτελέσει  για  λογαριασμό  του
αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας
για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για
την  αιτιολόγηση  της  αδυναμίας  συνοδευόμενη  από  πιστοποιητικό  σχετικό  με  την
άσκηση.
Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ   και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει:

1.Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες όχημα
(η  εγγύηση  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα  προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή
εγγύηση  και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή,  την
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε
κακό χειρισμό) .

2.Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής
τουλάχιστον 3 έτη .   



3.Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής   ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για  10  έτη.  Το  διάστημα
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

4.Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /  service. Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο
(2)  εργασίμων  ημερών  από  την  εγγραφή  ειδοποίηση  περί  βλάβης  και  η  έντεχνη
αποκατάσταση  το  πολύ  εντός  είκοσι  (20)  εργασίμων  ημερών.  Να  κατατεθεί  άδεια
λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

5.Υπεύθυνη  δήλωση  ανάληψης  της  πλήρους  συντήρησης  (εργασία,  αναλώσιμα,
ανταλλακτικά)  μετά το πέρας της  προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας  μέχρι  τη
συμπλήρωση δέκα (10) ετών αθροιστικά.  

6.Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή
των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και
ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί
από τον Δήμο. 

7.Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της
σειράς ISO 9001:2008 και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν
τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα
πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς
τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  συνεργασίας  για  τη  διαπίστευση  (European Cooperation for
Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)  
Να υποβληθεί σχετική  δήλωση στο  ΤΕΥΔ  και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Ο  προμηθευτής  οφείλει  να  καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  εκπαίδευση  των
χειριστών/οδηγών,  του  Δήμου  για  το  χειρισμό  του  οχήματος  και  των  μηχανικών
αυτοκινήτων  του  Δήμου  για  τη  συντήρηση  του  οχήματος.  Να  κατατεθεί  αναλυτικό
πρόγραμμα  εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης  προσωπικού,  αριθμός  εκπαιδευτών,
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν
τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις
για την έκδοση των πινακίδων.
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης.

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές  της
υπερκατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία



να  προκύπτουν  σαφώς  τα  τεχνικά  στοιχεία  και  οι  δυνατότητες  των  προσφερόμενων
οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση
ή  και  τροποποίηση  που  θα  απαιτηθεί  από  τον  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  από  αρμόδια
υπηρεσία  του  Υπουργείου  Μεταφορών  κατά  την  έκδοση  της  άδειας  κυκλοφορίας  του
οχήματος.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρυσαυγή Δημητρίου

Άγιοι Ανάργυροι 6-03-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Προμήθεια: «Προμήθεια μικρών
αναρροφητικών σαρώθρων»

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2018



ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1o
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια  δύο μικρών αναρροφητικών
σαρώθρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού για την αντιμετώπιση εργασιών καθαριότητας.

AΡΘΡΟ 2o
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1.Το  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
2.Το N.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 130.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καταλογισθεί σε βάρος των  πιστώσεων  με  ΚΑ
62.7132.0002   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΡΘΡΟ 3o
Τα στοιχεία της μελέτης είναι:
α. Η τεχνική έκθεση.
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
γ. Οι Τεχνικές προδιαγραφές
δ. Η παρούσα Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν έγκαιρα στο Δήμο σε πλήρη λειτουργία ώστε να χρη-
σιμοποιηθούν άμεσα. Προς τούτο ουδεμία έλλειψη θα δικαιολογείται καθώς και καθυστέρη-
ση του χρόνου παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα παραδιδόμενα οχήματα
θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των χαρακτηριστικών και υποδείξεων και θα είναι
κατασκευασμένα με υλικά  άριστης  ποιότητας  απαλλαγμένα δε από κάθε κρυφό ή φανερό
ελάττωμα,  θα  ανταποκρίνονται  δε  από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζονται.

 ΑΡΘΡΟ 6ο
Τον  προμηθευτή  δεν  μπορεί  να  υποκαταστήσει στην σύμβαση ή  κάποιο  μέρος  αυτής,
άλλο  φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς γραπτή συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Η  παραλαβή θα γίνει σε χώρο που  θα  υποδείξει  η  Υπηρεσία, από  την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στην συνέχεια θα
υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Εάν  κατά  την παραλαβή βρεθεί έστω και τμήμα  του οχήματος ότι δεν εκπληρώνει τους
όρους  της  σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυ-



τη κρίση της επιτροπής παραλαβής όπως με την αντικατάσταση ορισμένων ελαττωματικών
εξαρτημάτων καταστεί απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, θα
απορρίπτεται και ο προμηθευτής  θα  είναι  υποχρεωμένος  χωρίς καμία αποζημίωση να
αντικαταστήσει ολόκληρο το τμήμα σε προθεσμία που ορίζει η επιτροπή παραλαβής. Πα-
ρερχομένης της προθεσμίας απράκτου ο προμηθευτής θα κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η εγ-
γύηση θα καταπίπτει αμέσως υπέρ του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται με την  προσφορά πλην όμως αυτός δεν
μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Κατά τον  χρόνο  εγγύησης  ο
προμηθευτής  θα είναι υποχρεωμένος   να προβαίνει  με  δικές  του  δαπάνες  στην άμεση
αντικατάσταση  κάθε  ανταλλακτικού  που  θα  παρουσιάζει  βλάβη  ή  φθορά  λόγω  κακής
ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα
οφείλεται σε παρόμοιες αιτίες. Σε  περίπτωση  που  δεν  αποκατασταθεί  η βλάβη ή ζημιά
μέσα σε  ορισμένη  προθεσμία  που  θα  υποδειχθεί  από  την Υπηρεσία και η οποία δεν θα
υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες τότε θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Η τιμή μονάδος της προμήθειας του οχήματος θα είναι σταθερή και αμετάβλητη  για όλη
την  διάρκεια της προμήθειας και για κανένα  λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος να  διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη
των συνήθων απαιτήσεων του οχήματος για χρονική διάρκεια  τουλάχιστον 10 ετών.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρυσαυγή Δημητρίου

Άγιοι Ανάργυροι 6-03-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

      Στο άρθρο του παρόντος τιμολογίου θα περιλαμβάνεται η αξία, η μεταφορά, σε χώρους
που θα υποδείξει η Υπηρεσία, του οχήματος (όπως αυτά ορίζονται στη Διακήρυξη).
   Επιπλέον θα περιλαμβάνεται το όφελος του προμηθευτή, τα έξοδα χαρτοσήμανσης των
συμφωνητικών καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα εμφανιστεί
κατά το διάστημα από τη σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι της διεξαγωγής της δημο-
πρασίας.  Οι  κρατήσεις  καθώς  και  η  παρακράτηση φόρου εισοδήματος,  σύμφωνα  με  το
Ν.2198/1994 (Άρθρο 24).
    Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Οι τιμές θα ανα-
γράφονται  ολόγραφα και  αριθμητικά,  σε  περίπτωση ασυμφωνίας  θα ισχύει  η  ολόγραφη
τιμή.
     Τέλος περιλαμβάνεται κάθε κέρδος προμήθειας και δαπάνη που αφορά το προσφερόμενο
όχημα και έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι την ελεύθερη πα-
ράδοση του στο Δήμο, τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδας κυκλοφορί-
ας του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 1  ον     
 Σάρωθρο (όπως τεχνικές προδιαγραφές).
(1 Τεμάχιο)
ΕΥΡΩ (€)……………………………………………………………………………….
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EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Εργοστάσιο κατασκευής:
2.Xώρα προέλευσης-έτος κατασκευής:
3.Mέγιστο μικτό φορτίο σαρώθρου:
4. Απόβαρο (tn) :
5.Ωφέλιμο φορτίο (tn):
6.Κύριες διαστάσεις σαρώθρου (mm)

• Mήκος:
• Πλάτος:
• Yψος

7.Σύστημα μετάδοσης της κίνησης:
8.Σύστημα ανάρτησης-πέδησης:

• Eμπρός:
• Πίσω:
• Φρένα

9.Στοιχεία κινητήρα:

• Tύπος
• Ισχύς-στροφές
• Ροπή-στροφές

10.Κάδος συλλογής απορριμμάτων

• Ωφέλιμη χωρητικότητα (m3)
• Yλικό

11. Ταχύτητες

• Σάρωσης (km/hr)
• Kίνησης χωρίς σάρωση (km/hr)

12. Ικανότητα σάρωσης (m2/h)
13.Eκπομπή θορύβου:
14.Iκανότητα αναρρόφησης:
15.Πλαίσιο 

• Υλικό κατασκευής-προστασία από διάβρω-
• Παρεχόμενη εγγύηση αντισκωριακής 

16. Δεξαμενή απορριμμάτων Υλικό κατασκευής:

• Παρεχόμενη εγγύηση αντισκωριακής 
17. Δεξαμενή καυσίμού Υλικό κατασκευής:
18. Βούρτσες:

• Θέση (έμπροσθεν ή όπισθεν εμπρόσθιων 
• Στροφές
• Πλάτη σάρωσης

19. Δεξαμενή νερού

• Χωρητικότητα
• Υλικό κατασκευής
• Παρεχόμενη εγγύηση αντισκωριακής 

20.Πιστολέέτο υψ. πιέέσης και έξωτ. σωληέ ν 
21. Χροέ νος ισχυέ ος προσφοραέ ς:
22. Χρόνος παράδοσης:
23. Χρόνος εγγύησης:
24. Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Προμήθεια: «Προμήθεια μικρών
αναρροφητικών σαρώθρων»

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2018

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο  Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

α/
α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

    
ΣΥΝΟΛΟ

1 Σάρωθρο τεμ 2
Φ.Π.Α. 24% :
ΣΥΝΟΛΟ :

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ……………………2018

                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σκοπός 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη 
της διακήρυξης

ΝΑΙ

Γενικές Απαιτήσεις
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Πλαίσιο Οχήματος
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Κινητήρας
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Άξονες – Αναρτήσεις - ελαστικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Κάδος απορριμμάτων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική με-
λέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Χοάνη και αγωγός αναρρόφησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική με-
λέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Σύστημα λειτουργίας του Σαρώθρου 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική με-
λέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Σύστημα  νερού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική με-
λέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Σύστημα πιστολέτου υψηλής πίεσης νερού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική με-
λέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική με-
λέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Λειτουργικότητα,  Αποδοτικότητα  και
Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Παράδοση Οχημάτων
Όπως  αναλυτικά  ορίζονται  στην  σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Συμπληρωματικά  Στοιχεία  της  Τεχνικής
Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

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

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρυσαυγή Δημητρίου

Άγιοι Ανάργυροι 6-03-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1 Πλαίσιο 100-120 4,00

2
Ισχύς  και  Ροπή  Στρέψης  Κινητήρα,
Εκπομπή καυσαερίων

100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 3,00

4 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 6,00
5 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
6 Σύτημα αναρτήσεων 100-120 4,00
7 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
8 Κάδος απορριμμάτων 100-120 4,00

9 Σύστημα λειτουργίας σάρωσης 100-120 18,00

10
Υδραυλικό σύστημα –   χειριστήρια  -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 4,00

11
Σύστημα  πιστολέτου  υψηλής  πίεσης
νερού  &  Εξωτερικός  σωλήνας
αναρρόφησης 

100-120 10,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 4,00
 ΓΕΝΙΚΑ   

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία 

100-120 10,00

15

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 
Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 
παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τύπος 1)

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)

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

λ = Ο.Π.
    U

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



Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χρυσαυγή Δημητρίου

Άγιοι Ανάργυροι 6-03-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός MSc

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Ο συμμετέχων οικονομικός  φορέας  θα πρέπει  να πληροί,  επί  ποινή αποκλεισμού,  τις  κάτωθι
ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ που θα υποβάλει
στην προσφορά του: 



1.1 Αναφορικά με την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας:
11.1.1 Θα δηλωθεί από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ η εγγραφή του  στο οικείο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό  Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα  της παρούσας, δηλαδή
σε εμπορία ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους.

Ο προσωρινός  ανάδοχος  προκειμένου  να  αποδείξει  την  πλήρωση του  εν  λόγω κριτηρίου  θα
προσκομίσει  με  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  πιστοποιητικό  του  οικείου  Βιοτεχνικού  ή
Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό.
Προκειμένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό
της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις. Προκειμένου περί
Ενώσεως  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  για  κάθε  μεμονωμένο  μέλος  τους.  Τα  δικαιολογητικά
επαγγελματικής  εγγραφής  προκειμένου  να  γίνουν  αποδεκτά,  θα  πρέπει  να  ισχύουν  κατά  την
ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών καθώς και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

 
2. Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει

ρητά με το ΤΕΥΔ ότι πληροί  τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

   2.1 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου
επιλογής  που  σχετίζεται  με  το  επίπεδο  εμπειρίας,  ότι  διαθέτει  δηλαδή  τον  ελάχιστο  ζητούμενο
αριθμό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία ιδίων ή παρομοίων οχημάτων με το αντικείμενο της
σύμβασης.   

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο μέσος  ετήσιος  αριθμός παραδόσεων έκαστου είδους του
προϋπολογισμού για το οποίο υποβάλλεται  προσφορά   -  κατά την τελευταία τριετία - να είναι
ανάλογος του αντικειμένου της σύμβασης.

Στο  ΤΕΥΔ  ο  οικονομικός  φορέας  θα  υποβάλει  κατάλογο  κυριότερων  παραδόσεων  που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή παρομοίων  οχημάτων με το αντικείμενο της
σύμβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά  με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας
και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες)
αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί  από την αρμόδια αρχή,  εάν δε ο αποδέκτης είναι  ιδιωτικός  φορέας,  με βεβαίωση του
αγοραστή ή εφόσον τούτο  δεν είναι  δυνατόν,  με  απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα
συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης).

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα,  κατά  χρονικό
διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει,  τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η μερική κάλυψη της
απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

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

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

και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών των τελευταίων τριών ετών του οικονομικού φορέα.
β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΤΕΥΔ τα ονοματεπώνυμα του τεχνικού προσωπικού

που θα χρησιμοποιήσει  ο  οικονομικός  φορέας  για  την  τεχνική υποστήριξη  των  προσφερομένων
ειδών καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για τον έλεγχο της ποιότητας.

γ)  Θα  υποβληθούν  στο  αντίστοιχο  πεδίο  του  ΤΕΥΔ οι  τίτλοι  σπουδών  και  επαγγελματικών
προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει  ο οικονομικός φορέας για την τεχνική
υποστήριξη  των  προσφερομένων  ειδών,  από  όπου  θα  προκύπτει  η  τεχνική  ικανότητα  του
οικονομικού φορέα με διαθεσιμότητα  συνολικά τουλάχιστον τριών εξειδικευμένων τεχνιτών,  με



ειδικότητες  όπως  μηχανολόγοι  ή  ηλεκτρολόγοι  μηχανικοί,  μηχανοτεχνίτες,  ηλεκτρολόγοι,
εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ   

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει, κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής
των  προσφορών  όσο  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης-
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Επιπρόσθετα  τα  παρακάτω  αποδεικτικά  μέσα  θα  συνοδεύουν  την  ως  άνω  κατάσταση
προσωπικού:

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας: 
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες.
• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης.
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών: 
• Σύμβαση  ή  δήλωση  παροχής  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της

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

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

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

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

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία (άδειες κυκλοφορίας  και φωτογραφίες) που θα αποδεικνύουν
τα παραπάνω.

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

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
(πριν  την  ανάθεση  της  σύμβασης).  Στην  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος  χρησιμοποιεί
συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν
την σύναψη της σύμβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι,  σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει  να
εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόμιση της
σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης
για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

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

Ελάχιστη  απαίτηση  της  παρούσας:  Προκειμένου  να  διαπιστωθούν  και  να  αξιολογηθούν
πληρέστερα  όλα  τα  λειτουργικά  και  τεχνικά  στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους  καθώς  και  η
συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν
δείγμα της προσφερόμενης κατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο σε τόπο
που  θα  υποδείξουν.  Τα  έξοδα  μετάβασης  της  επιτροπής  αξιολόγησης  στον  τόπο  επίδειξης  θα
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

2.6 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ   ότι πληροί τις
απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα μέτρα που λαμβάνει για την διασφάλιση της



ποιότητας  και  για  την  περιβαλλοντική  διαχείριση  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  τεχνικής
υποστήριξης των προσφερομένων ειδών.  

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

-  Αντίγραφο  πιστοποιητικού  διασφάλισης  ποιότητας  της  σειράς  ISO 9001:2008  και
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης
του οικονομικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους
φορείς  πιστοποίησης,  διαπιστευμένους  προς  τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από  φορέα  διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  συνεργασίας  για  τη  διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation)  και  μέλος  της  αντίστοιχης  συμφωνίας  αμοιβαίας
αναγνώρισης (Μ.L.A.)

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

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

Α)  Αντίγραφο  πιστοποιητικού  διασφάλισης  ποιότητας  της  σειράς  ISO 9001:2008  και
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO 14001:2004    των  κατασκευαστών  του  πλαισίου  και  της
υπερκατασκευής που να αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) του κατασκευαστή
των πλαισίων και των υπερκατασκευών. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από
διαπιστευμένους  φορείς  πιστοποίησης,  διαπιστευμένους  προς  τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη
διαπίστευση  (European Cooperation for Accreditation)  και  μέλος  της  αντιστοιχης  συμφωνίας
αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)

 
3. Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας θα
δηλώσει  με  το ΤΕΥΔ ότι  διαθέτει  τις  ακόλουθες  ελάχιστες  απαιτήσεις  που  τίθενται  στην
παρούσα:

Ο  οικονομικός  φορέας  θα  δηλώσει  στο  ΤΕΥΔ ότι  πληροί  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  του.  Ο
οικονομικός  φορέας  θα  δηλώσει  στο  ΤΕΥΔ ότι  πληροί  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  του  κριτηρίου
επιλογής  που  σχετίζεται  με  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  εκτέλεσης  της
σύμβασης.   

3.1 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για την χρηματοπιστωτική
επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η συνεργασία με τον προσφέροντα
και  όπου θα δηλώνεται  το όριο της  πιστοληπτικής  του ικανότητας  για χρηματοδότησή κατά το
τρέχον έτος.

3.2 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών των τριών (3)
προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων,  ίσος με το διπλάσιο
της  εκτιμώμενης  αξίας  της  παρούσας  σύμβασης  χωρίς  ΦΠΑ για  το  είδος/τα  είδη  για  τα  οποία
υποβάλλει προσφορά.

Στο ΤΕΥΔ ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα τον ανά έτος
ετήσιο (γενικό) κύκλο εργασιών καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο.

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

Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  των  τριών  (3)  τελευταίων  οικονομικών  χρήσεων   που
προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  έχει  -  δεν  υποχρεούται  σε  δημοσίευση
ισολογισμών  -  δημοσιευμένους  ισολογισμούς  για  τρεις  (3)  διαχειριστικές  τους,  τότε  μπορεί  να
υποβάλει  ισοδύναμα  λογιστικά  έγγραφα  ή  άλλα   επίσημα  έγγραφα  ή  φωτοαντίγραφα  των
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  



Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που
δεν επιτρέπει  την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών,  υποβάλλει  τους  ισολογισμούς,  εφόσον
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ένωση προσώπων,  πρέπει  να υποβάλει  τα
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική
κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

3.3 Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας: Μέσος ετήσιος  (ειδικός) κύκλος εργασιών στον τομέα
δραστηριοτήτων  που  καλύπτεται  από  τη  σύμβαση,  των  τριών  (3)  προηγούμενων  του  έτους
διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων,  ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

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

Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που
καλύπτεται από τη σύμβαση  για έκαστη εκ των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων

Εάν η  επιχείρηση λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  κατά  χρονικό  διάστημα
μικροτερο  των  τριών  ετών  υποβάλλει  δήλωση  που  αφορά  τα  σχετικά  επίσημα  στοιχεία  που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ένωση προσώπων,  πρέπει  να υποβάλει  τα
ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική
κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

4. Στήριξη στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων (Δάνεια Εμπειρία): 
Για ένα η/και περισσότερα από τα  προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής τεχνικής/επαγγελματικής

ικανότητας  και  οικονομικής/χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας,
μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων οικονομικών φορέων (δάνεια εμπειρία), ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Εφόσον οικονομικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας
δυνατότητας κάνει ρητή αναφορά στο ΤΕΥΔ σχετικά με τη φύση του φορέα και το είδος της δάνειας
εμπειρίας  που  θα  προσφερθεί.  Απαραιτήτως  με  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (και  πριν  την
ανάθεση της σύμβασης)  προσκομίζει σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για
το σκοπό αυτό ως και  τα ανάλογα κατά περίπτωση  αποδεικτικά μέσα τεχνικής/επαγγελματικής
ικανότητας  και  οικονομικής/χρηματοοικονομικης  επάρκειας   που  απαιτεί  η  παρούσα  προς
τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.  

Ειδικότερα δε για  δάνεια εμπειρία  οικονομικής/χρηματοοικονομικής  επάρκειας  ο οικονομικός
φορέας και οι φορείς στη δάνεια εμπειρία των οποίων στηρίζεται ο συμμετέχων, θα είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη συντρέχει
λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο «Αποκλεισμός Υποψηφίων (Άρθρα
73 & 74 του Ν.4412/2016)». Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού  για  τον  οικονομικό  φορέα  που  προσφέρει  τη  δάνεια  εμπειρία  υποβάλλονται  και
ελέγχονται  κατά  το  στάδιο  πριν  την  ανάθεση  της  σύμβασης  μαζί  με  τα  δικαιολογητικά  του
συμμετέχοντα  φορέα.  Σε  περίπτωση  που  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  στο  πρόσωπο  του
οικονομικού  φορέα  που  προσφέρει  τη  δάνεια  εμπειρία  του,  η  Αναθέτουσα  απαιτεί  από  τον
προσωρινό ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει. 
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