
 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. Δ6642 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) & ΔΕΚΑ (10) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ)» 

 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ  

 

CPV : 34133100-9 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 1
ο
 Τμήμα: 10.800.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 2
ο
 Τμήμα: 4.500.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.300.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2019 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 

Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ      
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΩΡΩΠΟΥ 156 

Πόλη ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11146 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο +30210-2144324 

Φαξ +30210-2144646 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diagonismoi@eydap.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.eydap.gr 

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα  

Ο Αναθέτων Φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία  του κεφαλαίου Β του νόμου 3429/2005. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, με περιοχή αρμοδιότητας τη μείζονα περιοχή του Νομού Αττικής, 
αλλά και τη δυνατότητα παροχής όλου του εύρους των υπηρεσιών της και εκτός της ως άνω περιοχής 
αρμοδιότητάς της, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, τη μελέτη, κατασκευή, 
εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων 
ύδρευσης και αποχέτευσης, την άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή 
πάσης φύσεως υδάτων και τη διενέργεια έργων και διαδικασιών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση http://www.eydap.gr στην ενότητα Διαγωνισμοί και στο 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.promitheus.gov.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016.  
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Σελίδα 5 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δεκαοκτώ (18) Βυτιοφόρων Οχημάτων αναρρόφησης και 
υψηλής πίεσης νερού από ανακύκλωση λυμάτων (τριαξονικών) & δέκα (10) Βυτιοφόρων Οχημάτων 
υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης λυμάτων (μικτής χρήσης - διαξονικών), σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης)  της παρούσας διακήρυξης.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο (2) Τμήματα:  
 
Τμήμα 1ο  
Περιλαμβάνει την προμήθεια δεκαοκτώ (18) Βυτιοφόρων Οχημάτων αναρρόφησης και υψηλής πίεσης 
νερού από ανακύκλωση λυμάτων (τριαξονικών). 
Εκτιμώμενη αξία τμήματος: Δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (10.800.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 
 
Τμήμα 2ο  
Περιλαμβάνει την προμήθεια δέκα (10) Βυτιοφόρων Οχημάτων υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης 
λυμάτων (μικτής χρήσης - διαξονικών). 
Εκτιμώμενη αξία τμήματος: Τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (4.500.000,00 €), πλέον 
Φ.Π.Α. 
 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 

 (CPV): 34133100-9 

Αναλυτικότερα : 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΤΜΧ) 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

(€) 

ΤΜΗΜΑ 
1 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ) 

(CPV : 34133100-9) 
 

600.000,00 18 10.800.000,00 13.392.000,00 

ΤΜΗΜΑ 
2 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ) 
(CPV : 34133100-9) 

 

450.000,00 10 4.500.000,00 5.580.000,00 

                                                                                                 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 15.300.000,00 18.972.000,00 
 

 
Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα (1) είτε για τα δύο (2) ανωτέρω Τμήματα .  
 
Η Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων 
χιλιάδων Ευρώ (15.300.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για το 1ο Τμήμα σε  τριάντα πέντε (35) μήνες από την υπογραφή της 
και για το 2ο Τμήμα σε είκοσι τρεις (23) μήνες από την υπογραφή της. 

Η παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει τμηματικά στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Δ.Α.Π A.E. στον 
Ακροκέραμο. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής ανά Τμήμα με την προαπαίτηση της κάλυψης όλων των απαιτήσεων - 
τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος I (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης)  της παρούσας διακήρυξης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

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

6. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες” 

7. του Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.», 

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

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

10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
11. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
13. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  
14. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
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Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων»,  

15. της υπ΄αριθμ. 57654/22-03-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
της με αρ. 56902/215 Υ.Α. (1924/Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,   

16. της με αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β’/22-3-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016», 

17. του ν. 2696/1999: Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

18. του ν. 2744/1999 (Α΄ 222) «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.)» και άλλες διατάξεις, 

19. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

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

21. της υπ’ αρ. 20154/6-3-2019 απόφασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.Α.Π. περί έγκρισης της διενέργειας του 
διαγωνισμού και του σχετικού τεύχους Διακήρυξης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/05/2019 και ώρα 12:00. 

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού νοείται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17/04/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 73255 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση 
(URL): http://www.eydap.gr στην ενότητα Διαγωνισμοί, στις 19/04/2019. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον  
προϋπολογισμό της Ένωσης. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 η με αρ. Δ6642 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  
 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

Άλλως, έχουν υποχρέωση αποκαταστάσεως κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας θα υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
από την τυχόν αποκάλυψη, αλλά και της ηθικής βλάβης που θα υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανεξαρτήτως 
υλικής ζημίας ή τυχόν δυσφημήσεως, αφού συνομολογεί ότι η αποκάλυψη εταιρικών μυστικών συνιστά 
προσβολή προσωπικότητας, ενώ επίσης η τεχνογνωσία της καθώς και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμφωνείται ότι συνιστούν περιουσιακά της στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα. 

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» έχει δικαίωμα να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
Προμηθευτή ή/και του προσωπικού που απασχολεί ή/και των στελεχών της διοίκησής του αποκλειστικά 
για τους σκοπούς υλοποίησης και υποστήριξης της παρούσης σύμβασης, καθώς και για σκοπούς 
συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εργατικό, κοινωνικοασφαλιστικό και 
φορολογικό δίκαιο, και εν γένει το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Τα στοιχεία του 
Προμηθευτή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε άλλες τρίτες οντότητες, όπως φορείς, ασφαλιστικά 
ταμεία, δημόσιες αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων 
της ΕΥΔΑΠ ή προς συμμόρφωση της με οποιαδήποτε έννομη υποχρέωση. Στα πλαίσια της ως άνω 
επεξεργασίας η ΕΥΔΑΠ υποχρεούται όπως λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που 
κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
αντισυμβαλλόμενου της ή/και του προσωπικού που απασχολεί ή/και των στελεχών της διοίκησής του. Ο 
Προμηθευτής ή/και το προσωπικό που απασχολεί ή/και τα στελέχη της διοίκησής του σε κάθε περίπτωση 
έχουν βάσει του Κανονισμού 2016/679 δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), πρόσβασης και λήψης 
αντιγράφου (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 16), διαγραφής (άρθρο 17), περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 
18), φορητότητας (άρθρο 20), εναντίωσης (άρθρο 21), γνώσης και αντίρρησης τυχόν αυτοματοποιημένης 
λήψης αποφάσεων (άρθρο 22), ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 παρ. 3) , καταγγελίας στην Αρχή 
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Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα τελούν υπό την επιφύλαξη 
άσκησης των έννομων υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ, τυχόν νομικών αξιώσεων της κατά του 

αντισυμβαλλομένου και περίπτωσης διαφύλαξης δημοσίου συμφέροντος. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ της ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε. περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έντεκα (11) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι 
γραπτές διευκρινίσεις της  Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη 
διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο διαδικτυακό τόπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr). 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, prospectus και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), 
γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι 
επικυρωμένα.  

Σε κάθε περίπτωση η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την μετάφραση στην ελληνική 
οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου από τα άνω, εντός ορισμένου διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του 
διαγωνιζόμενου. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2., 4.1. και 6.4. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά  
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης. 

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

Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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Εάν διαπιστωθεί πλαστότητα των εγγυητικών επιστολών, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το 
διαγωνισμό και ο Αναθέτων Φορέας λαμβάνει όλα τα, κατά το νόμο, αναγκαία μέτρα για την προστασία 
των εννόμων συμφερόντων του 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (306.000,00 €), για την υποβολή προσφοράς για 
το σύνολο των τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου, στο ποσό των διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων ευρώ 
(216.000,00 €)  για την υποβολή προσφοράς μόνο για το Α΄ Τμήμα του συμβατικού αντικειμένου και στο 
ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) για την υποβολή προσφοράς μόνο για το Β΄ Τμήμα του 
συμβατικού αντικειμένου. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής 
θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των 
προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα πρέπει να αναγράφεται η 
νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης , 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). 
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Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία β) ή/και όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, γ) ή/και όταν η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  

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

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

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 305 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

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

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

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

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

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

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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

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

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις . 
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2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 παρ. 1 υποπαρ. (γ), και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 305 και στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών για τα τρία 
(3) τελευταία οικονομικά έτη (2016, 2017 και 2018), τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 50% της εκτιμώμενης 
αξίας του τμήματος /τμημάτων της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος 
/τμημάτων της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, για τα οποία υποβάλλει προσφορά. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
απαιτείται: 

Για το 1ο Τμήμα: 

1. Να δηλώσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ότι οι Κατασκευάστριες Εταιρείες Υπερκατασκευής των 
προς προμήθεια οχημάτων έχουν κατασκευάσει και προμηθεύσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
οκταετίας (8) στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., όμοια (με ανακύκλωση) με τα προσφερόμενα οχήματα,  
ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη .  
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2. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αποδεδειγμένα να είναι σε θέση να εγγυηθούν την απρόσκοπτη 
υποστήριξη της υπερκατασκευής, με άμεση διάθεση ανταλλακτικών, επισκευών και τεχνικών συμβουλών 
και  να διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας οχημάτων/αυτοκινήτων και να δηλώνουν: 

Α) τις συμβάσεις προμήθειας ομοίων οχημάτων με τα προσφερόμενα  (υπερκατασκευή ανακύκλωσης σε 

μεγάλα οχήματα) που έχει εκτελέσει η Κατασκευάστρια Εταιρεία Υπερκατασκευής κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας οκταετίας (8) στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της 

ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη, όπου θα αναφέρεται η προμήθεια (σύντομη περιγραφή 

σύμβασης και ποσότητα προμήθειας), η χρονική περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης και ο πελάτης (τίτλος, 

διευθύνσεις, τηλέφωνα) ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης  να έχει την δυνατότητα να πληροφορηθεί και να 

ελέγξει, κατόπιν επισκέψεως, την αξιοπιστία του προσφερόμενου συστήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση 

συμμετοχής τους σε ένωση θα πρέπει να δίνεται συνοπτική περιγραφή της συμμετοχής τους και το 

ποσοστό  συμμετοχής τους σε αυτή και 

Β) Σε πίνακα το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρησή τους (των υποψηφίων), αναφέροντας την 

ειδικότητα κάθε εργαζομένου και το χρόνο απασχόλησής του στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες – επί ποινή αποκλεισμού – θα πρέπει να απασχολούν στην επιχείρησή τους τουλάχιστον 

πέντε (5) άτομα προσωπικό. 

 

Για το 2ο Τμήμα: 

1. Να δηλώσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ότι οι Κατασκευάστριες Εταιρείες Υπερκατασκευής των 
προς προμήθεια οχημάτων έχουν κατασκευάσει και προμηθεύσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
οκταετίας (8) στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., όμοια  με τα προσφερόμενα οχήματα,  ποσότητας 
τουλάχιστον ίσης με το 80% της ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη.  

2. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αποδεδειγμένα να είναι σε θέση να εγγυηθούν την απρόσκοπτη 

υποστήριξη της υπερκατασκευής, με άμεση διάθεση ανταλλακτικών, επισκευών και τεχνικών συμβουλών 

και  να διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας οχημάτων/αυτοκινήτων και να δηλώνουν: 

Α) τις συμβάσεις προμήθειας ομοίων οχημάτων με τα προσφερόμενα που έχει εκτελέσει η 

Κατασκευάστρια Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας (8) στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., 

ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη, όπου θα αναφέρεται η 

προμήθεια (σύντομη περιγραφή σύμβασης και ποσότητα προμήθειας), η χρονική περίοδος εκτέλεσης της 

σύμβασης, και ο πελάτης (τίτλος, διευθύνσεις, τηλέφωνα) ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης  να έχει την 

δυνατότητα να πληροφορηθεί και να ελέγξει, κατόπιν επισκέψεως, την αξιοπιστία του προσφερόμενου 

συστήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση συμμετοχής τους σε ένωση θα πρέπει να δίνεται συνοπτική 

περιγραφή της συμμετοχής τους και το ποσοστό  συμμετοχής τους σε αυτή. 

Β) Σε πίνακα το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρησή τους (των υποψηφίων), αναφέροντας την 

ειδικότητα κάθε εργαζομένου και το χρόνο απασχόλησής του στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες – επί ποινή αποκλεισμού – θα πρέπει να απασχολούν στην επιχείρησή τους τουλάχιστον 

πέντε (5) άτομα προσωπικό. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
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Η Ε.ΥΔ.Α.Π. ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. μπορεί να απαιτήσει από τον 
οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 
του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Επειδή η παρούσα προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας  απαιτείται 

να  καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν 

να αποκτούν εγκαίρως τα ανωτέρω πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσκομίζονται μόνο από 

τον προσωρινό  ανάδοχο  κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μαζί με τα αντίστοιχα  που απαιτούνται για 

την κάλυψη της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών και της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό Αν το 
κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
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Ειδικά για την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2.2.3.2., μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
πιστοποιητικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους. 

Ειδικότερα, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.  δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017 και 2018)  σε περίπτωση που η δημοσίευση  αυτών απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
γενικού κύκλου εργασιών για τις τρείς ως άνω διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούνται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 

 

Για το 1ο Τμήμα: 

 1. Προκειμένου να εγγυηθούν την απρόσκοπτη υποστήριξη της υπερκατασκευής, με άμεση διάθεση 

ανταλλακτικών, επισκευών και τεχνικών συμβουλών, την άδεια λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας 

οχημάτων/αυτοκινήτων 

 

2. Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων προμήθειας ομοίων οχημάτων με τα προσφερόμενα  
(υπερκατασκευή ανακύκλωσης σε μεγάλα οχήματα) που έχει εκτελέσει η Κατασκευάστρια Εταιρεία 
Υπερκατασκευής κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας (8) στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., 
ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη, όπου θα αναφέρεται 
η προμήθεια (σύντομη περιγραφή σύμβασης και ποσότητα προμήθειας), η χρονική περίοδος εκτέλεσης 
της σύμβασης και ο πελάτης (τίτλος, διευθύνσεις, τηλέφωνα) ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης  να έχει την 
δυνατότητα να πληροφορηθεί και να ελέγξει, κατόπιν επισκέψεως, την αξιοπιστία του προσφερόμενου 
συστήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση συμμετοχής τους σε ένωση θα πρέπει να δίνεται συνοπτική 
περιγραφή της συμμετοχής τους και το ποσοστό  συμμετοχής τους σε αυτή. Ο κατάλογος των συμβάσεων 
πρέπει να συνταχθεί με τη μορφή πίνακα, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(από – έως) 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ) 

    

 

 

 

3. Πίνακα του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρησή τους (των υποψηφίων), αναφέροντας την 
ειδικότητα κάθε εργαζομένου και το χρόνο απασχόλησής του στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι 
συμμετέχοντες – επί ποινή αποκλεισμού – θα πρέπει να απασχολούν στην επιχείρησή τους τουλάχιστον 
πέντε (5) άτομα προσωπικό. 
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Για το 2ο Τμήμα: 

1. Προκειμένου να εγγυηθούν την απρόσκοπτη υποστήριξη της υπερκατασκευής, με άμεση διάθεση 

ανταλλακτικών, επισκευών και τεχνικών συμβουλών, την άδεια λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας 

οχημάτων/αυτοκινήτων 

2.  Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων προμήθειας ομοίων οχημάτων με τα προσφερόμενα   που έχει 

εκτελέσει η Κατασκευάστρια Εταιρεία Υπερκατασκευής κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας (8) 

στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της ζητούμενης με την παρούσα 

διακήρυξη, όπου θα αναφέρεται η προμήθεια (σύντομη περιγραφή σύμβασης και ποσότητα προμήθειας), 

η χρονική περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης και ο πελάτης (τίτλος, διευθύνσεις, τηλέφωνα), ώστε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης  να έχει την δυνατότητα να πληροφορηθεί και να ελέγξει, κατόπιν επισκέψεως, την 

αξιοπιστία του προσφερόμενου συστήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση συμμετοχής τους σε ένωση θα 

πρέπει να δίνεται συνοπτική περιγραφή της συμμετοχής τους και το ποσοστό  συμμετοχής τους σε αυτή.  

Ο κατάλογος των συμβάσεων πρέπει να συνταχθεί με τη μορφή πίνακα, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(από – έως) 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ) 

    

 

 

 

3. Πίνακα του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρησή τους (των υποψηφίων), αναφέροντας την 
ειδικότητα κάθε εργαζομένου και το χρόνο απασχόλησής του στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι 
συμμετέχοντες – επί ποινή αποκλεισμού – θα πρέπει να απασχολούν στην επιχείρησή τους τουλάχιστον 
πέντε (5) άτομα προσωπικό 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VIII του 
Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

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

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.9. Τα αποδεικτικά μέσα θα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ’ και 2.2.3.4.β’ γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, 

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2.2.3.2 γίνονται αποδεκτά 
εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση 
των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (παράγραφος 2.2.3.5) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιμής, ανά Τμήμα, με την προαπαίτηση της κάλυψης όλων των απαιτήσεων 
– τεχνικών προδιαγραφών ως προβλέπονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων: 

 

-  Για το 1ο Τμήμα: 

 Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

βαθμολογία των κριτηρίων. 

 Η βαθμολογία Β ορίζεται από τον τύπο: Β = Σ (βi Χ σi ), όπου σi είναι ο συντελεστής βαρύτητας του 

κριτηρίου i, βi είναι η επιμέρους βαθμολογία για το κριτήριο i. 

 Οι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : 

 

101-120, εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

100,  εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Οι συντελεστές σi είναι οι παρακάτω: 
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 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 1 της παρούσης, 

συντελεστής σ1=15. 

 

 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπερκατασκευής, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2 της 

παρούσης, συντελεστής σ2=65. 

 

 Για τους λοιπούς όρους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα 3 της παρούσης, 

συντελεστής σ3= 10. 

 

 Για τη διάρθρωση της προσφοράς, όπως αναφέρεται στην ενότητα 4 της παρούσης, συντελεστής σ4=5. 

 

 Για το χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στην ενότητα 5 της παρούσης, συντελεστής σ5=5. 

 

Επομένως Β= σ1Χβ1+σ2Χβ2+σ3Χβ3+σ4Χβ4+σ5Χβ5 =  

15Χβ1+65Χβ2+10Χβ3+5Χβ4+5Χβ5 

 

Κάθε κριτήριο υποδιαιρείται σε υποκριτήρια με συντελεστές βαρύτητας σi,j και βαθμολογία αντίστοιχη 

βi.j. 

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι εξής: 

 

ΟΧΗΜΑ (σ1=15) 

β1 = σ1.1 Χβ1.1 + σ1.2Χβ1.2 + σ1.3 Χβ1.3 + σ1.4Χβ1.4 +σ1.5Χβ1.5 

σ1.1 Κινητήρας 20% 

σ1.2 Κιβώτιο – Φρένα - Μετάδοση Κίνησης - Ανάρτηση 20% 

σ1.3 Επάρκεια ωφέλιμου φορτίου 35% 

σ1.4 Κατασκευή πλαισίου – θάλαμος οδήγησης 15% 

σ1.5 Διαστάσεις 10% 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σ2=65) 

β2=σ2.1Χβ2.1 + σ2.2Χβ2.2 + σ2.3Χβ2.3 + σ2.4χβ2.4+σ2.5Χβ2.5 

 

σ2.1 Σύστημα Αναρρόφησης 15% 

σ2.2 Σύστημα Υψηλής Πίεσης 15% 

σ2.3 Σύστημα Ανακύκλωσης 20% 

σ2.4. Απρόσκοπτη και αδιάλειπτη Λειτουργία-Παραγωγικότητα Οχήματος 40% 

σ2.5 Λοιπά Στοιχεία Υπερκατασκευής Εργονομία – Λειτουργικότητα 10% 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣMOY (σ3=10) 

β3=σ3.1Χβ3.1 + σ3.2Χβ3.2 + σ3.3Χβ3.3 + σ3.4Χβ3.4  

 

σ3.1 Υποδομή Διαγωνιζομένων 35%  

σ3.2 Αξιοπιστία-Εμπειρία-Υποδομή Κατασκευαστών Υπερκατασκευής 40%   

σ3.3 Εγγύηση 10% 

σ3.4 Τεχνική Υποστήριξη-Ανταλλακτικά 15% 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σ4=5) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (σ5=5) 

 

 Ως βάση βαθμολογίας (β5=100) θεωρούνται οι τριάντα πέντε (35) μήνες. 

 Χρόνος παράδοσης μετά τους τριάντα (30) μήνες και μέχρι τους τριάντα τέσσερις (34) μήνες 

επιφέρει βαθμολογία β5=110 

 Χρόνος παράδοσης μικρότερος των τριάντα (30) μηνών επιφέρει βαθμολογία β5=120. 

 

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

τιμή του λόγου  

 

Λ = Κ / Β 

 

όπου Β είναι η βαθμολογία των κριτηρίων και  

Κ είναι το κόστος της οικονομικής προσφοράς.  

Επικρατέστερη προσφορά θεωρείται εκείνη με την μικρότερη τιμή του Λ.  

 

-   Για το 2ο Τμήμα: 

 

 Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

βαθμολογία των κριτηρίων. 

 Η βαθμολογία Β ορίζεται από τον τύπο: Β = Σ (βi Χ σi ), όπου σi είναι ο συντελεστής βαρύτητας του 

κριτηρίου i, βi είναι η επιμέρους βαθμολογία για το κριτήριο i. 

 Οι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : 

 

101-120, εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

100,  εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Οι συντελεστές σi είναι οι παρακάτω: 

 

 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 1 της 

παρούσης, συντελεστής σ1=15. 

 

 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπερκατασκευής, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2 της 

παρούσης, συντελεστής σ2=65. 

 

 Για τους λοιπούς όρους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα 3 της παρούσης, 

συντελεστής σ3= 10. 

 

 Για τη διάρθρωση της προσφοράς, όπως αναφέρεται στην ενότητα 4 της παρούσης, συντελεστής 

σ4=5. 
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 Για τον τόπο και χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στην ενότητα 5 της παρούσης, συντελεστής 

σ5=5. 

 

Επομένως Β= σ1Χβ1+σ2Χβ2+σ3Χβ3+σ4Χβ4+σ5Χβ5 =  

15Χβ1+65Χβ2+10Χβ3+5Χβ4+5Χβ5 

 

Κάθε κριτήριο υποδιαιρείται σε υποκριτήρια με συντελεστές βαρύτητας σi,j και βαθμολογία 

αντίστοιχη βi.j. 

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι εξής: 

 

 ΟΧΗΜΑ (σ1=15) 

β1 = σ1.1 Χβ1.1 + σ1.2Χβ1.2 + σ1.3 Χβ1.3 + σ1.4Χβ1.4 +σ1.5Χβ1.5 

σ1.1 Κινητήρας 20% 

σ1.2 Κιβώτιο – Φρένα - Μετάδοση Κίνησης – Ανάρτηση - Σύστημα Διεύθυνσης 20%  

σ1.3 Επάρκεια ωφέλιμου φορτίου 35% 

σ1.4 Κατασκευή πλαισίου – θάλαμος οδήγησης 15% 

σ1.5 Διαστάσεις 10% 

 

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σ2=65) 

β2=σ2.1Χβ2.1 + σ2.2Χβ2.2 + σ2.3Χβ2.3 + σ2.4Χβ2.4 

 

σ2.1 Σύστημα Αναρρόφησης 25% 

σ2.2 Σύστημα Υψηλής Πίεσης 25% 

σ2.3. Απρόσκοπτη και αδιάλειπτη Λειτουργία-Παραγωγικότητα Οχήματος 40% 

σ2.4 Λοιπά Στοιχεία Υπερκατασκευής Εργονομία – Λειτουργικότητα 10% 

 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣMOY (σ3=10) 

β3=σ3.1Χβ3.1 + σ3.2Χβ3.2 + σ3.3Χβ3.3 + σ3.4Χβ3.4  

 

σ3.1 Υποδομή Διαγωνιζομένων 35%  

σ3.2 Αξιοπιστία-Εμπειρία-Υποδομή Κατασκευαστών Υπερκατασκευής 40%   

σ3.3 Εγγύηση 10% 

σ3.4 Τεχνική Υποστήριξη-Ανταλλακτικά 15% 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σ4=5) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (σ5=5) 

 

 Ως βάση βαθμολογίας (β5=100) θεωρούνται οι είκοσι τρεις (23) μήνες. 

 Χρόνος παράδοσης μετά τους είκοσι (20) μήνες και μέχρι τους είκοσι τρεις (23) μήνες επιφέρει 

βαθμολογία β5=110 

 Χρόνος παράδοσης μικρότερος των είκοσι (20) μηνών επιφέρει βαθμολογία β5=120. 

 

7.   ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
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Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

τιμή του λόγου  

Λ = Κ / Β 

 

όπου Β είναι η βαθμολογία των κριτηρίων και  

Κ είναι το κόστος της οικονομικής προσφοράς.  

Επικρατέστερη προσφορά θεωρείται εκείνη με την μικρότερη τιμή του Λ.  

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα είτε για όλα τα Τμήματα της σύμβασης.  
 
Η σειρά μειοδοσίας στο διαγωνισμό θα καθοριστεί ανά Τμήμα. 

  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης είτε 
για ένα είτε για όλα τα Τμήματα της σύμβασης. 

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1,5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 258 και 259 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και την με αρ. 56902/215 Υπουργική 
Απόφαση (1924/Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, Ο αναθέτων 
φορέας θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 
4412/2016 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς θα 
επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 
προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -
οικονομικής προσφοράς . 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016,  

Επειδή η παρούσα προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
γ) τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα 

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

2.4.3.2 H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει επιπλέον τα έγγραφα, δηλώσεις/βεβαιώσεις και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, ως 
αναλυτικώς ορίζονται στο ως άνω Παράρτημα Ι.  

Επισημαίνεται ότι στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να επισυναφθεί -επί ποινή αποκλεισμού- και 

ειδικός πίνακας όπου θα φαίνεται αναλυτικά κάθε συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης παράγραφο-παράγραφο 

(Πίνακας Συμμόρφωσης). 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III της διακήρυξης .  

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

Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου και της μορφής του 
Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς.  

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στην οικονομική προσφορά θα είναι σε Ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
στον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος και της υπερκατασκευής, για τη διενέργεια των 
απαραιτήτων ελέγχων ποιότητας και συμμόρφωσης των οχημάτων προς τις προδιαγραφές και την 
προσφορά του αναδόχου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας και 
των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων, για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης αυτών, για 
κάθε τυχόν απαιτούμενη πιστοποίηση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 
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Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ζητουμένων ειδών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό εκάστου 
Τμήματος ή του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον 
αναθέτοντα φορέα στη παρούσα διακήρυξη.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα  
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αναθέτοντα 
φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο αναθέτων φορέας κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

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

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 
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4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 
ώρα 12:00 το μεσημέρι, 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων 
φορέας με σχετική πρόσκλησή του που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει προσφορά. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας με σχετική πρόσκλησή του που θα 
αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση το κριτήριο 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στον αναθέτοντα φορέα προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντα φορέα, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Η σειρά μειοδοσίας στο 
διαγωνισμό θα καθοριστεί ανά Τμήμα 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο αναθέτων 
φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 313 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή,ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντος φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, o αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομίσθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου 
αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 
δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το ίδιο ισχύει και για την 
περίπτωση που ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά την 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο της κατακύρωσης κατ’ εφαρμογή της 
διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας.  
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ε.Ε.Ε.Σ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ε.Ε.Ε.Σ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα 
φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 
15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 50% στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται μετά 
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά και εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372,  

19PROC004828860 2019-04-19



 

 

Σελίδα 35 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός ελέγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013 και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α , στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, και η 
τελευταία θα συντάξει πρακτικό που θα συνοδεύει την σύμβαση. 

Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς 
του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του 
αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

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

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215/2017 Υ.Α..  

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
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ζητηθούν και γίνουν δεκτά από τη ΑΕΠΠ προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 364 του ν. 4412/2016 για την 
αναστολή. 

Ο Αναθέτων Φορέας μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντα Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

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

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, , το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος IV της παρούσης. 

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

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

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του τμήματος των ειδών που παρελήφθησαν οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 
του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο 
οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αποκαλυφθεί σε αυτόν είτε από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είτε από 
οιαδήποτε άλλη πηγή κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους και αφορά στον τρόπο εταιρικής, 
εμπορικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και γενικά στις υποθέσεις της, στην 
οργάνωσή της, στο προσωπικό της, τα οικονομικά της και σε κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. Άλλως έχει υποχρέωση αποκαταστάσεως κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας θα υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. από την τυχόν αποκάλυψη, αλλά και της ηθικής βλάβης που θα υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανεξαρτήτως 
υλικής ζημίας ή τυχόν δυσφημήσεως, αφού συνομολογεί ότι η αποκάλυψη εταιρικών μυστικών συνιστά 
προσβολή προσωπικότητας, ενώ επίσης η τεχνογνωσία της καθώς και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμφωνείται ότι συνιστούν περιουσιακά της στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα. Η παρούσα ρήτρα θα ισχύει 
και μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση της Σύμβασης. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο, του προμηθευτές και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα 
φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα 
φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί 
εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, εφόσον έχει λάβει τη σχετική έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε., προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον αναθέτοντα φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την ως άνω διαδικασία και για τον οποίο θα απαιτείται 
σχετική έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ο τυχόν νέος υπεργολάβος 
απαιτείται να πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και να γίνει η αντικατάστασή του αποδέκτη 
από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

4.4.3. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

1. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , 
με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.1. της παρούσας. 

2. Μετά τον ποιοτικό και τεχνικό έλεγχο και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου επιτυχούς 
Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου, πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας εκάστου οχήματος 
χωρίς ΦΠΑ, 

3. Μετά την οριστική παραλαβή (δηλ. μετά την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας αυτού) και την 
σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής εκάστου οχήματος,  εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής 
αξίας εκάστου οχήματος με τον συνολικό ΦΠΑ. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης προβαίνει στον ποιοτικό και τεχνικό έλεγχο εκάστου οχήματος και 
συντάσσει το αντίστοιχο Πρωτόκολλο επιτυχούς Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου το οποίο κατατίθεται στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προκειμένου να καταβληθεί το 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 
εκάστου οχήματος.  

Με την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών συντάσσεται 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκάστου οχήματος, το οποίο θα επισυνάπτεται στα σχετικά τιμολόγια 
ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή  του Αναδόχου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση: 

α) Πρωτόκολλο επιτυχούς Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου ή Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής κατά περίπτωση.  

β) Τιμολογίου του προμηθευτή.  

γ) Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, εφόσον προβλέπεται, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 258 και την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επιβάλλεται (παρ. 3, του άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στους συμβατικούς χρόνους 
ή στους χρόνους παράτασης που του δοθούν  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 6  της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) τα συμβατικά είδη δεν παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του αναθέτοντος φορέα. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ως κύρωση, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν τα συμβατικά είδη παραδοθούν ή αντικατασταθουν μετά τη λήξη του συμβατικού εκάστη φορά 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης συμβατικών 
ειδών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών ειδών– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης συμβατικών ειδών 

6.1.1.  Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει από τον ανάδοχο τμηματικά στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Δ.Α.Π 
στον Ακροκέραμο.  

Για το 1ο Τμήμα: 

Ο χρόνος παράδοσης για τα πρώτα τρία (3) οχήματα ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης  προμήθειας. Για τα δε υπόλοιπα ορίζεται κάθε τρείς (3) μήνες να παραδίδονται τμηματικά δύο 
(2) οχήματα. Μέγιστος χρόνος παράδοσης του συνόλου των οχημάτων (συνολικού συμβατικού 
αντικειμένου) ορίζονται οι τριάντα πέντε (35) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Το συμβατικό αντικείμενο (οχήματα και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα στο συνολό τους) θα 

παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον Ακροκέραμο. 

 Μετά την άφιξη εκάστου οχήματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον Ακροκέραμο θα 

πραγματοποιείται ποιοτικός και τεχνικός έλεγχός του από ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή. 

Εφόσον κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί οιοδήποτε ουσιώδες ελάττωμα ή/και παρέκκλιση από τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, υποχρεούται ο ανάδοχος να αποκαταστήσει το 

ελάττωμα ή/και την παρέκκλιση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατατίθενται και η/οι έγκριση/εγκρίσεις 

τύπου του/των οχημάτων που παραδίδονται. 

 Η/Οι πινακίδα/ες κυκλοφορίας, η/οι άδεια/ες κυκλοφορίας και τα λοιπά έγγραφα του/των 

οχήματος/οχημάτων, ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να κατατίθενται στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στη συνέχεια και κατά μέγιστο εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση εκάστου 

οχήματος. 

 Παραδοτέο θεωρείται κάθε όχημα κατά το χρόνο άφιξής του στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον 

Ακροκέραμο.  

 Ως χρόνος παράδοσης του συνολικού συμβατικού αντικειμένου θεωρείται η παράδοση των 

οχημάτων, καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων τύπου όλων των οχημάτων μετά των πινακίδων 

κυκλοφορίας, των αδειών κυκλοφορίας και των λοιπών εγγράφων τους, ως προβλέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Για το 2ο Τμήμα: 
 
Ο χρόνος παράδοσης για τα πρώτα τρία (3) οχήματα ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης προμήθειας. Για τα δε υπόλοιπα ορίζεται κάθε τρείς (3) μήνες να παραδίδονται τμηματικά δύο 
(2) οχήματα. Μέγιστος χρόνος παράδοσης του συνόλου των οχημάτων (συνολικού συμβατικού 
αντικειμένου) ορίζονται οι είκοσι τρεις (23) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

 Το συμβατικό αντικείμενο (οχήματα και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα στο σύνολό τους) θα 

παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον Ακροκέραμο. 

 Μετά την άφιξη εκάστου οχήματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον Ακροκέραμο θα 

πραγματοποιείται ποιοτικός και τεχνικός έλεγχός του από ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή. 

Εφόσον κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί οιοδήποτε ουσιώδες ελάττωμα ή/και παρέκκλιση από τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, υποχρεούται ο ανάδοχος να αποκαταστήσει το 

ελάττωμα ή/και την παρέκκλιση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατατίθενται και η/οι έγκριση/εγκρίσεις 

τύπου του/των οχημάτων που παραδίδονται. 
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 Η/Οι πινακίδα/ες κυκλοφορίας, η/οι άδεια/ες κυκλοφορίας και τα λοιπά έγγραφα του/των 

οχήματος/οχημάτων, ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να κατατίθενται στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στη συνέχεια και κατά μέγιστο εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση εκάστου 

οχήματος. 

 Παραδοτέο θεωρείται κάθε όχημα κατά το χρόνο άφιξής του στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον 

Ακροκέραμο.  

 Ως χρόνος παράδοσης του συνολικού συμβατικού αντικειμένου θεωρείται η παράδοση των 

οχημάτων, καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων τύπου όλων των οχημάτων μετά των πινακίδων 

κυκλοφορίας, των αδειών κυκλοφορίας και των λοιπών εγγράφων τους, ως προβλέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παραδώσει τα οχήματα εμπρόθεσμα εκάστη φορά, θα επιβάλλεται σε 
αυτόν η προβλεπόμενη από τη διακήρυξη ποινική ρήτρα. 
 
Οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης των συμβατικών ειδών μπορούν να παρατείνονται, πριν από τη λήξη των 
αρχικών συμβατικών χρόνων παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει κάποιος εκ των οι συμβατικών χρόνων παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξουν οι παραταθέντες, κατά τα ανωτέρω, χρόνοι, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά 
είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και/ή την αποθήκη 
υποδοχής των συμβατικών ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για τις ημερομηνίες που προτίθεται κάθε 
φορά να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε άφιξη οχήματος στις εγκαταστάσεις υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων, στο οποίο να 
αναφέρεται η ημερομηνία άφιξης, τα στοιχεία του/των οχήματος/ων, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας παραδόθηκαν. 

6.1.4. Επισημαίνεται ότι πριν την παράδοση και κατά τη διάρκεια κατασκευής των οχημάτων από την 
κατασκευάστρια εταιρεία υπερκατασκευής, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα αποστείλει τέσσερις (4) υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης με δαπάνες του Αναδόχου (έξοδα μεταφοράς και διαμονής) για 
διάστημα τεσσάρων ημερών στο εργοστάσιο κατασκευής σε δύο στάδια (δύο επισκέψεις των τεσσάρων 
ημερών έκαστη) προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα, η εργονομία και η συμφωνία του 
παραχθέντος βυτιοφόρου με τα οριζόμενα στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και την προσφορά του 
Αναδόχου.  
Ως πρώτο στάδιο ορίζεται ο αρχικός σχεδιασμός της διαμόρφωσης της υπερκατασκευής και των χώρων 
αποθήκευσης, ενώ ως δεύτερο στάδιο ορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών και πριν την 
ολοκλήρωση της βαφής.  
6.1.5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με έξοδα του, να αποστείλει εξειδικευμένο προσωπικό της 
κατασκευάστριας εταιρείας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών, τρεις  φορές κατά 
μέγιστο, στο διάστημα των τμηματικών παραδόσεων των οχημάτων και όταν ζητηθεί από την Διεύθυνση 
Δικτύου Αποχέτευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στον τρόπο λειτουργίας 
και συντήρησης του οχήματος και της υπερκατασκευής αλλά και προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν 
δυσλειτουργίες αυτής.  
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6.2  Παραλαβή συμβατικών ειδών- Χρόνος και τρόπος παραλαβής συμβατικών 
ειδών 

6.2.1. Ο έλεγχος και η παραλαβή της προμήθειας  (ποσοτική και ποιοτική) γίνεται από ειδική Επιτροπή 
Παραλαβής,  που συγκροτείται με απόφαση αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου σύμφωνα με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και καλείται  να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον ποιοτικό και τεχνικό έλεγχο εκάστου οχήματος ο οποίος 
περιλαμβάνει α)  μακροσκοπική εξέταση,  β)  μηχανική εξέταση και γ) με πρακτική δοκιμασία.  

Μετά την διενέργεια των ελέγχων η  Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει: 

α) Πρωτόκολλο επιτυχούς Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου ή  

 β) Πρωτόκολλο Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης 

Αν η επιτροπή παραλαβής συντάξει Πρωτόκολλο Ποιοτικού και Τεχνικού Ελέγχου με παρατηρήσεις, 
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της σύμβασης 
και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το συμβατικό αντικείμενο είναι κατάλληλο ή 
όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ότι οι παρεκκλίσεις του συμβατικού αντικειμένου δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. 

 Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την ως άνω αρμόδια υπηρεσία, ότι οι παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το συμβατικό 
αντικείμενο μπορεί να απορριφθεί. Εάν απορρίπτονται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων 
που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει σε άλλους περαιτέρω ελέγχους 

Συμβατικό αντικείμενο που απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέο με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να παραπέμπεται 
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής : 
α) συντάσσει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής μετά την προσκόμιση των πινακίδων κυκλοφορίας με 
τα απαιτούμενα έγγραφα ή 
 
β) Απορρίπτει το όχημα 
 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  
 
Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση 
συμβατικό αντικείμενο σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που  συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και 
στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.  
 

6.2.2. Ο  ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος και η  σύνταξη του Πρωτοκόλλου Επιτυχούς Ποιοτικού και 
Τεχνικού Ελέγχου εκάστου οχήματος μετά του συνόλου των συνοδευτικών αυτού εγγράφων θα 
πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την παράδοσή τους στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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Η Οριστική Παραλαβή και η σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εκάστου οχήματος θα 
πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία της προσκόμισης των πινακίδων 
κυκλοφορίας και του συνόλου των απαιτουμένων εγγράφων από τον οικονομικό φορέα στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 

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

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

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

 

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

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

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

6.4   Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Οι υποψήφιοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να δηλώνουν στην τεχνική 

τους προσφορά την εγγύηση καλής λειτουργίας που προσφέρουν στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

Για το πλαίσιο των οχημάτων, το ελάχιστο αποδεκτό χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που 

οφείλουν να προσφέρουν οι υποψήφιοι ορίζεται στα δύο (2) έτη ή 100.000 km (έτη ή χιλιόμετρα, όποιο 

από τα δύο λήξει πρώτο) από την παραλαβή των οχημάτων.  

 Για την υπερκατασκευή, το ελάχιστο αποδεκτό χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που 

οφείλουν να προσφέρουν οι υποψήφιοι ορίζεται στα δύο (2) έτη ή 2000 ώρες λειτουργίας  (έτη ή ώρες, 

όποιο από τα δύο λήξει πρώτο) από την παραλαβή των οχημάτων.  

Με έκαστη παράδοση οχημάτων ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τις εν λόγω έγγραφες εγγυήσεις 

καλής λειτουργίας των κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής για τα προσφερόμενα 

οχήματα, στα Ελληνικά ή με επικυρωμένη μετάφραση.  
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Επιπλέον, όσον αφορά το πλαίσιο του οχήματος, απαιτείται να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά –επί 

ποινή αποκλεισμού- γραπτή δέσμευση της επίσημης αντιπροσωπείας της Κατασκευάστριας Εταιρείας, ότι 

θα παράσχει την απαιτούμενη στην παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς και την 

απαραίτητη τεχνική υποστήριξη των οχημάτων.  

 

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη  εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να καλύπτεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της από τους ίδιους τους Κατασκευαστές των οχημάτων και των υπερκατασκευών. 

 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να αποκαθιστά  οποιαδήποτε βλάβη του οχήματος ή/και της 
υπερκατασκευής και να αντικαθιστά οιοδήποτε εξάρτημα (μηχανικό ή ηλεκτρικό) είναι ελαττωματικό. Η 
εγγύηση καθ’ όλη τη διάρκεια της θα πρέπει να καλύπτει το συνολικό κόστος για κάθε είδους εργασία, ή 
ανταλλακτικό, καθώς και το τυχόν κόστος μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι οιαδήποτε επισκευή θα 
εκτελείται αποκλειστικά από κατάλληλο συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τους κατασκευαστές του 
οχήματος και της υπερκατασκευής 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει για το τμήμα/τμήματα που του έχουν ανατεθεί, εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 10% επί της τιμής κατακύρωσης του τμήματος/τμημάτων, διάρκειας 
ίσης με τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται ανωτέρω. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 

Ιωάννης Μπενίσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΤΜΗΜΑ 1o ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΥΨ. 
ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ) 
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Βυτιοφόρο όχημα αναρρόφησης λυμάτων και υψ. πίεσης νερού από ανακύκλωση λυμάτων, καθαρισμού 
φρεατίων και αγωγών με ιδιαίτερη επιβάρυνση σε λίπη και φερτές ουσίες, 

χωρητικότητας δεξαμενής καθαρού νερού : 5m3 

χωρητικότητας δεξαμενής αναρρόφησης ακαθάρτων, τουλάχιστον : 8m3 

Συνολικού όγκου, τουλάχιστον 13m3 

Το προαναφερόμενο όχημα θα είναι τριαξονικό 6Χ2 κατάλληλο για τον καθαρισμό φρεατίων του δικτύου 

ακαθάρτων με αναρρόφηση και ταυτόχρονα θα δύναται να εκτελεί καθαρισμό αγωγών με νερό υψηλής 

πίεσης. Για καλύτερη εκμετάλλευση και οικονομία χρόνου το όχημα θα αντλεί τα λύματα από το 

φρεάτιο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναρρόφησης θα μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμοποιεί, 

έπειτα από αυτόματη διαδικασία ανάκτησης, τα υγρά απόβλητα για τον καθαρισμό των αγωγών ή των 

φρεατίων με το σύστημα υψηλής πίεσης (ανακύκλωση λυμάτων). 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

1.1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

 

Τετράχρονος υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος, ισχύος τουλάχιστον 280KW και ροπής 1800ΝΜ τουλάχιστον. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, στην τεχνική τους προσφορά να αναφέρουν 

αναλυτικά τα παρακάτω: 

Τη μεγίστη ισχύ σε KW και σε PS/DIN 

Τη μεγίστη ροπή σε ΝΜ 

Τα διαγράμματα ισχύος – ροπής – ειδικής κατανάλωσης. 

Ότι ο κινητήρας καλύπτει τις ισχύουσες διατάξεις από απόψεως εκπομπής ρύπων (ήτοι ότι είναι 

τουλάχιστον EURO 6).    

Ότι το ρεζερβουάρ καυσίμου διαθέτει μεγάλη αυτονομία και ποια είναι  αυτή και ότι η τάπα δεξαμενής 

καυσίμων διαθέτει κλειδαριά.  

τα παρεχόμενα από τον κατασκευαστή του πλαισίου επίσημα στοιχεία που αφορούν στην τακτική 

συντήρηση του κινητήρα των οχημάτων (χλμ. ανά σέρβις), στις εργασίες που πρέπει να γίνουν και στα 
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ανταλλακτικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τα πρώτα 100.000 χιλιόμετρα. Προς απόδειξη των 

στοιχείων αυτών οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους σχετικό 

επίσημο έγγραφο (prospectus ή άλλο πρωτότυπο έγγραφο) του κατασκευαστή του πλαισίου. 

 

1.2. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΦΡΕΝΑ 

 

1.1.1. Κιβώτιο Ταχυτήτων  

Απαιτείται κιβώτιο με σχέσεις εμπροσθοπορείας συγχρονισμένες και οπισθοπορείας,  χειροκίνητο ή 

αυτόματο ή αυτοματοποιημένο.  Θα πριμοδοτηθεί κατά την αξιολόγηση το αυτοματοποιημένο κιβώτιο 

ταχυτήτων. 

Δευτερεύον γραναζοκιβώτιο Ρ.Τ.Ο. τοποθετημένο από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, 

(transmission – independent) ώστε να παρέχεται δυνατότητα σύμπλεξης – αποσύμπλεξης όταν το όχημα 

είναι εν στάση.  

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να προσκομίσουν μελέτη επάρκειας της ισχύος του 

κινητήρα και του P.T.O. για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μηχανισμών του βυτιοφόρου που 

απαιτούνται κατά τη φάση εργασίας υπολογίζοντας τη μέγιστη ισχύ τους. Η ισχύς του PTO θα πρέπει να 

είναι επαυξημένη κατά 20% της απαιτούμενης ισχύος που προκύπτει από τη μελέτη. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να προσκομίσουν αναλυτικό prospectus και σχέδιο 

του τρόπου μετάδοσης κίνησης σε όλους τους μηχανισμούς της υπερκατασκευής. 

 

1.2.2. Μετάδοση κίνησης 

Όχημα τριαξονικό 6 Χ 2. 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μόνο στον δεύτερο άξονα (διπλό ελαστικό). Επίσης θα υπάρχει διαφορική 

κράτηση του οπίσθιου κινητήριου άξονα. Ο τρίτος άξονας θα φέρει μονό ελαστικό. 

 

1.2.3. Σύστημα διεύθυνσης 

Προωθημένη θέση οδήγησης, τιμόνι υποβοηθούμενο υδραυλικά. Υποχρεωτικά σύστημα τετραδιεύθυνσης 

με αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας (στροφή πίσω άξονα). Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην τεχνική 

προσφορά τους να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά κατασκευής και κίνησης του οχήματος όπως και τη 

μέγιστη διάμετρο κύκλου στροφής (wall to wall). 

 

1.2.4. Φρένα   

Διπλού κυκλώματος, πεπιεσμένου αέρα με ρυθμιζόμενη δύναμη πέδησης ανάλογα με το φορτίο του 

οπίσθιου άξονα και ξηραντή αέρα. Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Βοηθητικό σύστημα πέδησης. Το 

όχημα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (A.B.S.) επί ποινή 

αποκλεισμού. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη βοηθητικών συστημάτων ασφάλειας (πέδησης, ευστάθειας, 

υποβοήθησης, κτλ) και θα πριμοδοτηθούν κατά την αξιολόγηση.   

 

1.2.5. Ανάρτηση 

Εμπρόσθια: Μηχανική ανάρτηση (παραβολικά ελατήρια), αμορτισέρ και ράβδος   αντιστρεπτική.  

Οπίσθια: Αερανάρτηση πίσω αξόνων, αμορτισέρ και ράβδος αντιστρεπτική. 

 

1.3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 

 Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου, το απόβαρο, το βάρος της   

υπερκατασκευής, η κατανομή του βάρους στους άξονες κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην 

τεχνική προσφορά και να αποδεικνύονται με την προσκόμιση των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή. 
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Ειδικά σε ότι αφορά την υπερκατασκευή απαιτείται – επί ποινή αποκλεισμού – η προσκόμιση στην 

τεχνική προσφορά αναλυτικής κατάστασης του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει το βάρος 

της υπερκατασκευής και θα αποδεικνύει την επάρκεια του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συνολικού ωφέλιμου φορτίου 8,0tn. Μεγαλύτερη –

αποδεδειγμένα- επάρκεια ωφελίμου φορτίου θα πριμοδοτηθεί κατά την αξιολόγηση. 

 

1.4. ΟΧΗΜΑ 

 

1.4.1.   Πλαίσιο 

Η  κατασκευή του πλαισίου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει γίνει μέσα στο έτος διενέργειας του 

διαγωνισμού ή σε μεταγενέστερο. 

 

1.4.2.   Θάλαμος οδήγησης. 

Μεταλλικής κατασκευής με ρυθμιζόμενη θέση οδηγού, στις 2 διευθύνσεις (κατακόρυφη, οριζόντια) και 

κλίση πλάτης με πνευματική ανάρτηση, δύο (2) καθίσματα συνεπιβαινόντων, υαλοκαθαριστήρες 

τουλάχιστον δύο ταχυτήτων, σύστημα πλύσης ανεμοθώρακα, αντηλιακή προστασία οδηγού, συνοδηγού, 

σύστημα θέρμανσης και αερισμού, δύο ή περισσότερους εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικούς, 

θερμαινόμενους,  ρυθμιζόμενους εσωτερικά. Τιμόνι ρυθμιζόμενο. Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού – 

συνοδηγού.  

Ο θάλαμος θα είναι πλήρως θερμομονωμένος και ηχομονωμένος. Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

όργανα ελέγχου σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ταχύμετρο, ηλεκτρονικός 

ταχογράφος (Ε.Κ.), ωρομετρητής λειτουργίας κινητήρα και αντλιών (κενού – πιέσεως), στροφόμετρο, 

ένδειξη θερμοκρασίας λειτουργίας κινητήρα, στάθμης λαδιού, πίεσης λαδιού, έλεγχος φρένων,  

διαγνωστική μονάδα ελέγχου λειτουργιών – βλαβών (tester), κλπ.  

Τα καθίσματα θα έχουν επένδυση από ειδικό συνθετικό (με επιπρόσθετα καλύμματα δερματίνης 

εργοστασιακής κατασκευής, ώστε να καθαρίζονται διά πλύσεως ευχερώς. 

Πατάκια δαπέδου από καουτσούκ.  

Κλιματισμός του θαλάμου οδήγησης εργοστασιακής κατασκευής. 

Πλήρη εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει ράδιοCD με  multimedia οθόνη 7 ιντσών τουλάχιστον, με GPS 

στα ελληνικά, με κάμερα οπισθοπορείας καθώς και τουλάχιστον δύο (2) ηχεία.  

 

1.4.3.   Εξοπλισμός 

 Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας (cruise control). 

 Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, immobilizer. 

 Car-kit για κινητό τηλέφωνο οδηγού τύπου Bluetooth. Ρευματοδότης 12 V στο χώρο επιβατών. 

 Σύστημα έμμεσης όρασης (εκτός από τους εξωτερικούς καθρέπτες) από εξωτερικές κάμερες με 
απεικόνιση στο σύστημα multimedia του οχήματος,  για τον έλεγχο περιμετρικά του οχήματος και την 
αποφυγή ύπαρξης νεκρών σημείων. 

 Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός.  

 Δύο (2) ειδικές στεγανές θήκες τοποθέτησης με  πυροσβεστήρες 6 kg, σε κατάλληλη και εύκολα 
προσβάσιμη θέση εξωτερικά του οχήματος.  

 Το όχημα θα πρέπει να είναι λευκού χρώματος και θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του 

κατασκευαστή του οχήματος. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει με το κάθε όχημα: 

 

19PROC004828860 2019-04-19



 

 

Σελίδα 50 

 Πλήρη στοιχεία λειτουργίας του οχήματος, της υπερκατασκευής και του εξοπλισμού με τα σχετικά 

τεχνικά φυλλάδια οδηγιών χρήσης, επισκευών  και συντήρησης (service manual) στα Ελληνικά.   

 Πλήρες κιβώτιο εργαλείων, 2 πυροσβεστήρες των 3 kg (στο εσωτερικό του οχήματος), τρίγωνο, 

φαρμακείο, εφεδρικό τροχό κανονικών διαστάσεων (όμοιο των τροχών κίνησης του οχήματος) . 

 Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής αριστερά και δεξιά του οχήματος, θα πρέπει να υπάρχουν 

ειδικές θέσεις για την ανάρτηση πινακίδων σήμανσης (με την πινακίδα της Υποχρεωτικής Πορείας 

(ΚΟΚ) ενσωματωμένη) ώστε το προσωπικό να μην είναι αναγκασμένο να τις τοποθετεί σε ειδικές 

βάσεις στο οδόστρωμα. 

 Πίνακα ανταλλακτικών του πλαισίου σε δίσκο CD 

 Ζώνες ασφαλείας όλων των επιβαινόντων. 

 

1.5. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Τριαξονικό όχημα του οποίου οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές σε σχέση με την 

ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου. Το μεταξόνιο του οχήματος θα είναι μήκους περίπου 4.000mm (± 5%).  

Μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος (χωρίς τους καθρέπτες) 2,50m (αποδεκτή απόκλιση +5%) 

Μικτό επιτρεπόμενο βάρος (σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία) 26tn. 

Το μέγιστο συνολικό επιτρεπόμενο ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.00m. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

  

Η υπερκατασκευή  αποτελείται από τα παρακάτω: 

 

2.1.  Σύστημα Αναρρόφησης 

2.1.1 Δεξαμενή ακαθάρτων 

Θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 8.000lt, πάχους τουλάχιστον 5mm, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 

0,5 bar και κενό λειτουργίας 90%. Θα είναι εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη (να αναφερθεί στην τεχνική 

προσφορά αναλυτικά ο τύπος), και θα πρέπει να δοθούν με την τεχνική προσφορά τα πλήρη 

κατασκευαστικά σχέδια αυτής (διατομή, ενισχύσεις, διαστάσεις, κλπ.). 

Ο ανοξείδωτος χάλυβας θα είναι κατάλληλος και ανθεκτικός στις υψηλές θερμοκρασίες, στις μεταβολές 

θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του ανοξείδωτου 

χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα φέρει δείκτες στάθμης νερού φωτιζόμενους με σύστημα αυτοκαθαρισμού. 

Θα φέρει επίσης πνευματική ή υδραυλική βαλβίδα εκκένωσης ανοξείδωτη στο χαμηλότερο σημείο με 

χειρισμό από το πίνακα ελέγχου. 

Να σημειωθεί ότι απαιτείται όλα τα πρόσθετα στοιχεία που είναι σε επαφή εξωτερικά με την δεξαμενή 

ακαθάρτων να μην εδράζονται απ’ ευθείας στην δεξαμενή αλλά να παρεμβάλλεται μεταλλικό επίθεμα. 

Εσωτερικά της δεξαμενής όλα τα συστήματα λειτουργίας (βαλβίδες, βάνες, σωλήνες μεταλλικές κλπ), θα 

είναι από κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στη φθορά και στην διάβρωση. 

Η δεξαμενή πρέπει να διαθέτει πλήθος ανθρωποθυρίδων, κατ’ ελάχιστον τρείς  (3), κατάλληλης διαμέτρου 

για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του συντηρητή στο εσωτερικό της.  

 

2.1.2 Εκκένωση δεξαμενής ακαθάρτων 

Η εκκένωση της δεξαμενής θα γίνεται με κατάλληλο μηχανικό τρόπο και θα δίνει στην υπερκατασκευή την 

δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της δεξαμενής ακαθάρτων. H εκκένωση θα γίνεται μέσω κατάλληλης 

διάταξης σε κάδους αποκομιδής (skip με ύψος πλευράς απόθεσης άνω του 1,80 m). Το εξαγόμενο προϊόν 

θα πρέπει να είναι  κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αποστραγγισμένο, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
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παραγωγικότητα της μεθόδου και να διευκολύνεται η μεταφορά του στους χώρους απόθεσης (χωματερή). 

Η υπόλοιπη ποσότητα ρευστών αποβλήτων θα εκκενώνεται στο δίκτυο από τον σωλήνα αναρρόφησης.  

Το όλο σύστημα θα περιγραφεί αναλυτικά στην υποβαλλόμενη τεχνική προσφορά και θα συνοδεύεται 

με τα ανάλογα σχέδια και επεξηγήσεις,  επί ποινή αποκλεισμού. 

2.1.3 Συστήματα στη γραμμή κενού 

Θα αποτελούνται από τα κάτωθι: 

 Βαλβίδα ασφαλείας πάνω στη δεξαμενή έναντι υπερπλήρωσης. 

 Δοχείο ασφάλειας κατάλληλης χωρητικότητας διαχωρισμού και συγκράτησης σταγονιδίων για την 

αντλία κενού, που θα διακόπτει αυτόματα την αντλία σε περίπτωση πλήρωσης του δοχείου πάνω από 

50% νερό. 

 Τετράοδη πνευματική βαλβίδα ή σύστημα βαλβίδων με τον κατάλληλο αυτοματισμό για πίεση / κενό. 

 Φίλτρο αναρρόφησης αέρα. 

 Ασφαλιστικό έναντι υποπίεσης πάνω από 0,9 bar. 

 

2.1.4 Αντλία κενού  

Παροχή αέρα 3.500 m3/h, τουλάχιστον σε 400 mbar (60% κενό). Θα πριμοδοτηθεί κατά την αξιολόγηση 

αντλία μεγαλύτερης παροχής. 

Στροφές: έως 1200/min για χαμηλό ύψος θορύβου. 

Η στάθμη θορύβου στη μέγιστη λειτουργία πρέπει να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια των κανονισμών. 

Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά η στάθμη θορύβου της αντλίας - επί ποινή αποκλεισμού. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται από το δευτερεύον γραναζοκιβώτιο του οχήματος (Ρ.Τ.Ο.). 

Η αντλία θα είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία αναρρόφησης σε υψηλές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος χωρίς μείωση της απόδοσης. Θα περιλαμβάνει κατάλληλη διάταξη ψύξης, σιγαστήρα, και 

διαχωριστήρα λαδιού με κατάλληλο φίλτρο και έξοδο αέρα προς τα πάνω απαραιτήτως εάν πρόκειται για 

αντλία συμβατικής τεχνολογίας. Είναι προφανές ότι αντλίες αποδεδειγμένα πιο προηγμένης τεχνολογίας 

(συνοδευόμενες από τα ανάλογα prospectus και τεκμηρίωση της κατασκευάστριας εταιρείας) είναι 

προτιμότερες και θα πριμοδοτηθούν κατά την αξιολόγηση. 

 

2.1.5 Τύμπανο σωλήνα αναρρόφησης 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα είναι τοποθετημένο επάνω στη δεξαμενή ακαθάρτων και θα είναι κατάλληλο για την περιέλιξη σωλήνα 

αναρρόφησης NW150 με σπείρες μήκους 20μ. τουλάχιστον. Η κίνηση του τυμπάνου θα γίνεται μέσω 

υδραυλικού κινητήρα για τύλιγμα και ξετύλιγμα του σωλήνα και θα φέρει πνευματικό δισκόφρενο. Η 

ταχύτητα της κίνησης θα είναι μεταβλητή και αδιαβάθμητη μέσω κατάλληλης διάταξης στο πάνελ 

χειρισμών.   

Ο σωλήνας θα μπορεί να κατέρχεται και να ανέρχεται για όλο το ωφέλιμο μήκος του. Να υπάρχει 

δυνατότητα εκκένωσης των λυμάτων μέσω του σωλήνα αναρρόφησης. 

 

 

 

 

2.1.6 Βραχίονας οδήγησης σωλήνα αναρρόφησης 
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Ο σωλήνας αναρρόφησης θα περιστρέφεται υδραυλικά μέσω του βραχίονα οδήγησης του σωλήνα 

αναρρόφησης, κατά 90ο  δεξιά και 900  αριστερά του οχήματος. 

Θα έχει δυνατότητα υδραυλικής, τηλεσκοπικής προέκτασης έως 1300 mm περίπου. 

Με πνευματικό δισκόφρενο και καστάνια στη θέση εργασίας (με  οπτική ένδειξη ασφάλισης και ηχητικό 

alarm στο θάλαμο οδήγησης για την περίπτωση κίνησης του οχήματος χωρίς την ασφάλιση του βραχίονα). 

Με σταθερό φανό εργασίας πολλών κατευθύνσεων  τύπου Led 6000Κ- IP67 – 3000 lumens τουλάχιστον 

στο σημείο του φρεατίου εργασίας. 

Με χειριστήριο κινητό επί του βραχίονα για εργασίες πίεσης – αναρρόφησης καθώς και λειτουργίας του 

σωλήνα αναρρόφησης.  

 

2.2.  Σύστημα Υψηλής Πίεσης 

2.2.1. Δεξαμενή νερού 

Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλη και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα έχει χωρητικότητα  5.000 lt.  

Θα αποτελείται από μία ή περισσότερες δεξαμενές,  με αντιπαλινδρομικά ελάσματα, κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δεξαμενές θα είναι τοποθετημένες κατάλληλα επί του πλαισίου για την 

ισομερή κατανομή του φορτίου και στους δύο άξονες. Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα συστήματα για 

πλήρωση με ελεύθερη ροή του νερού, δείκτη στάθμης φωτιζόμενο και δυνατότητα σύνδεσης με την 

δεξαμενή λάσπης για την πλήρωση όλων των δεξαμενών με νερό. 

Η δεξαμενή νερού θα έχει σύστημα πλήρους εκκένωσης με κατάλληλη διάταξη.  

 Όλες οι δεξαμενές θα πρέπει να διαθέτουν θυρίδα ελέγχου και καθαρισμού - επί ποινή αποκλεισμού. 

 

2.2.2. Μεγάλο τύμπανο σωλήνα υψηλής πίεσης 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα είναι: 

α) Τοποθετημένο επί του βραχίονα οδήγησης του σωλήνα αναρρόφησης και θα περιστρέφεται με αυτόν. 

Kαι τα δύο συστήματα αναρρόφησης και υψηλής πίεσης πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα επί του 

φρεατίου, για να διασφαλίζεται ο ασφαλής, λειτουργικός και παραγωγικός τρόπος διαχείρισης των 

σωλήνων αναρρόφησης και υψηλής πίεσης της υπερκατασκευής κατά την φάση της εργασίας. 

β) Κατάλληλο με δυνατότητα περιέλιξης τουλάχιστον 120 μέτρων σωλήνα υψηλής πίεσης 1” (NW 25), 

ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής χωρίς βήματα (αδιαβάθμητη) πάνω – κάτω, με σύστημα αυτόματης 

οδήγησης του σωλήνα για την σωστή τοποθέτηση στο τύμπανο μέσω σπειροειδούς κοχλία και φρένο 

τυμπάνου.  

Επίσης θα φέρει υδραυλικό κινούμενο κύλινδρο που θα συμπιέζει το σωλήνα υψ. πίεσης επάνω στο 

τύμπανο για την σωστή περιέλιξη του. 

 

2.2.3. Μικρό τύμπανο Υψηλής πίεσης 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα είναι τοποθετημένο επί του βραχίονα του σωλήνα αναρρόφησης και θα περιστρέφεται με αυτόν όπως 

και το τύμπανο υψηλής πίεσης 1” (NW 25). Θα είναι υδραυλικά κινούμενο και κατάλληλο για περιέλιξη 60 

μέτρων σωλήνα υψηλής πίεσης ½” (NW 13), για την απόφραξη και καθαρισμό μικρών αγωγών.  
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2.2.4. Αντλία υψηλής πίεσης 

Εμβολοφόρος αντλία υψηλής πίεσης παροχής  330l/min σε πίεση 140 – 170 bar περίπου, στις 1500/min 

στροφές του κινητήρα κατά μέγιστο, ασφαλιστικό και αυτόματη προστασία της αντλίας σε περίπτωση 

έλλειψης νερού. 

Αυτόματη ρύθμιση στροφών κινητήρα για την ακριβή ρύθμιση της παροχής νερού της αντλίας υψηλής 

πίεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις εργασίας  και το χρησιμοποιούμενο μπέκ καθαρισμού. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται από το δευτερεύον γραναζοκιβώτιο του οχήματος (Ρ.Τ.Ο.). 

 

2.3. Σύστημα Ανακύκλωσης  

Η ανάκτηση του νερού θα γίνεται συνεχώς και πλήρως αυτοματοποιημένα ανεξάρτητα από την 

ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος αναρρόφησης και υψηλής πίεσης και χωρίς κανένα χειρισμό από 

το προσωπικό λειτουργίας του οχήματος.  

 

2.3.1.  Ανακύκλωση 

 Αρχικά θα επιτυγχάνεται συγκράτηση της χοντρής λάσπης, λίθων και φερτών υλικών μέσω κατάλληλης 

διάταξης. Κατόπιν των παραπάνω το λασπόνερο θα διέρχεται από κατάλληλη διάταξη φιλτραρίσματος. 

Όλα τα φίλτρα και οι μεταλλικές σωληνώσεις που παρεμβάλλονται στην πορεία του νερού από την 

δεξαμενή ακαθάρτων μέχρι την τελική δεξαμενή επεξεργασμένου νερού απαραιτήτως θα είναι 

ανοξείδωτα και αυτοκαθαριζόμενα. Κρίνεται επιβεβλημένη -επί ποινή αποκλεισμού- η αναλυτική 

περιγραφή στην τεχνική προσφορά των διαφόρων βαθμίδων καθαρισμού του συστήματος 

ανακύκλωσης (δεξαμενές, φίλτρα, εξαμμωτές, διαχωριστήρες κλπ.). 

 Το εξερχόμενο νερό θα είναι πλήρως απαλλαγμένο από στερεά και αιωρούμενα σωματίδια (προστασία 

από φθορά αντλίας υψηλής πίεσης – μπεκ), επί ποινή αποκλεισμού.  

 Θα πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά αναλυτικά σχέδια του συστήματος ανακύκλωσης, 

επί ποινή αποκλεισμού. 

 Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στην τεχνική προσφορά ο τρόπος συντήρησης καθαρισμού 

φίλτρων και των συστημάτων ανακύκλωσης καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την παραπάνω 

εργασία. 

 Η ανακύκλωση θα είναι συνεχούς ροής και θα λειτουργεί αυτόματα (θα πρέπει να γίνει στην τεχνική 

προσφορά πλήρης περιγραφή με σχετικά διαγράμματα, σχέδια και επεξηγήσεις).  

 Το νερό που θα ανακτάται κατά την διάρκεια την ανακύκλωσης θα υπερκαλύπτει τις μέγιστες 

απαιτήσεις κατανάλωσης. Θα πρέπει να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά σχετικό διάγραμμα από το 

κατασκευαστικό οίκο, επί ποινή αποκλεισμού.   

 Δεδομένου ότι τα δίκτυά μας είναι αρκετά επιβαρυμένα σε λίπος, θα πρέπει εκ των τεχνικών 

χαρακτηριστικών να αποδεικνύεται ότι το σύστημα ανακύκλωσης μπορεί να λειτουργεί συνεχώς και 

απρόσκοπτα υπό τέτοιες συνθήκες. 

 

2.4 Απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία - παραγωγικότητα  

 Θα πρέπει να προσκομισθούν με την τεχνική προσφορά - επί ποινή αποκλεισμού - πλήρη στοιχεία σε 

ειδική έκθεση που θα βοηθήσουν την αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος από πλευράς 

λειτουργίας και παραγωγικότητας. 

 

2.5 Λοιπά στοιχεία υπερκατασκευής - Εργονομία – Λειτουργικότητα 

Η υπερκατασκευή θα συμπληρώνεται με τα ακόλουθα: 

19PROC004828860 2019-04-19



 

 

Σελίδα 54 

 Πνευματική εγκατάσταση συνδεδεμένη με αυτή του οχήματος, πιεστικό δοχείο με ελαιολιπαντήρα και 

σύστημα ελέγχου αέρα, σωληνώσεις σύμφωνα με DIN 73378 για προστασία έναντι φθοράς από ηλιακή 

ακτινοβολία (UV) οπλισμένες με Textile για το σωλήνα υψηλής πίεσης και ενδεικτικού τύπου «Σίγμα» 

βαρέως τύπου για τον σωλήνα αναρρόφησης. 

 Σύστημα αυτόματης λίπανσης των μηχανισμών της υπερκατασκευής. 

 Υδραυλική εγκατάσταση με διπλή γραναζωτή αντλία και δοχείο λαδιού. 

 Ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω της μπαταρίας του οχήματος με ασφάλειες για όλα τα τμήματα της 

υπερκατασκευής. 

 Μπουτόν EMERGENCY STOP για όλες τις λειτουργίες. 

 Σταθερό χειριστήριο στεγανό πλευρικά πίσω από το όχημα με μπουτόν χειρισμού με λυχνία ένδειξης 

λειτουργίας και ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα Ελληνικά με  ειδική χάραξη ή ειδική ανεξίτηλη 

και αδιάβροχη  γραφή για όλες τις λειτουργίες: αναρρόφηση – πίεση – αντλία υψηλής πίεσης  -  

ρύθμιση στροφών – ανακύκλωση νερού – EMERGENCY STOP – ενδεικτικά για έλλειψη αέρα, παρουσία 

νερού στο δοχείο κενού – πληρότητας της δεξαμενής λάσπης, μανόμετρα κενού και υψηλής πίεσης, 

στροφόμετρο, ρευματοδότη 24V. Ηλεκτρονικό πίνακα πληροφοριών στα ελληνικά. 

 Κινητό χειριστήριο πάνω στο βραχίονα αναρρόφησης για όλες τις λειτουργίες χειρισμού του 

συστήματος με αντίστοιχη λυχνία ένδειξης λειτουργίας και ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα 

Ελληνικά με ειδική χάραξη ή με ειδική ανεξίτηλη και αδιάβροχη  γραφή για όλες τις λειτουργίες.  

 Ηλεκτρονική οθόνη (LED) πληροφοριών λειτουργίας, βλαβών και αυτοδιάγνωσης, ει δυνατόν στα 

ελληνικά, στο κινητό χειριστήριο. 

 Ασύρματο χειριστήριο (Remote control), με  ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα Ελληνικά, για όλες 

τις λειτουργίες χειρισμού του συστήματος  καθώς και EMERGENCY STOP. 

      Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι  σε  κάθε διακόπτη λειτουργίας, ηλεκτρικού ή υδραυλικού ή 

αυτοματισμού του συστήματος της υπερκατασκευής θα υπάρχει ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα 

Ελληνικά με ειδική χάραξη επί του πλαισίου η  ανεξίτηλη και αδιάβροχη  γραφή. 

 Τέσσερεις (4) φανοί (περιστρεφόμενοι) τύπου Led αναλαμπής εμπρός και πίσω του οχήματος. 

 Σε ειδικά στεγανή θήκη, πακτωμένη σταθερά στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής  θα υπάρχει ισχυρός 

προβολέας με μαγνητική λαβή τύπου Led 6000Κ - IP67 - ισχύος τουλάχιστον 3000 lumens με 

μπαλαντέζα μήκους 15m, 24v.  

 Προφυλακτήρες των οπίσθιων τροχών. 

 Σκάλα πτυσσόμενη επίσκεψης από αλουμίνιο τοποθετημένη σε κατάλληλη και ασφαλή θέση. 

 Φωτιζόμενος δείκτης στάθμης δεξαμενής νερού. 

 Φωτιζόμενος δείκτης στάθμης δεξαμενής ιλύος  με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού  

 Ένα ντουλάπι ανοξείδωτο φωτιζόμενο, διαιρούμενο κατάλληλα διαμορφωμένο, ενδεικτικών 

διαστάσεων περίπου (ΜxΠxΥ) 0,60mx0,40mx0,80m για την αποθήκευση των  μέτρων ατομικής 

προστασίας δύο (2) εργαζομένων με ένδειξη Μ.Α.Π. τοποθετημένο στην δεξιά πλευρά του οχήματος. 

 Θέση για μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα φρεατίων διαμέτρου Φ600, για την  προστασία ατυχήματος 

από  εξαγωγή ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης από το φρεάτιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (βλ. Προσάρτημα 1). Θα είναι τοποθετημένο σε ασφαλή και εύκολα προσβάσιμη θέση 

επιλογής του κατασκευαστή. 

 Τέσσερεις χώροι αποθήκευσης (ντουλάπια), διαιρούμενοι  εργαλείων, ακροφυσίων και σωλήνων 

αναρρόφησης εκατέρωθεν του οχήματος καλυπτόμενοι από καλαίσθητη ελαφριά μεταλλική 

κατασκευή με οπτική ένδειξη και ηχητικό alarm στο θάλαμο οδήγησης για την περίπτωση κίνησης του 

οχήματος χωρίς την ασφάλιση τους και  φωτιζόμενοι ταινίες  Led-IP67 κάθ’ όλο το μήκος τους, 

συμπεριλαμβανομένων και των χώρων των αντλιών πίεσης – αναρρόφησης. 
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 Μεταλλική βάση  για μεταφορά κώνων σήμανσης. Η βάση θα είναι κατάλληλη για μεταφορά κώνων σε 

όρθια θέση. Η βάση θα είναι ασφαλής, τοποθετημένη στο πίσω μέρος του οχήματος σε εύκολα 

προσβάσιμη θέση. 

 Μετρητής  (Counter) μήκους του  ελαστικού σωλήνα  υψηλής πίεσης 1” με ηλεκτρονική ένδειξη στα 

χειριστήρια της υπερκατασκευής με δυνατότητα μηδενισμού.   

 Μέγγενη με θέση εργασίας επί του οχήματος. 

 Ηλεκτρικό βαρούλκο με συρματόσχοινο μήκους 20 μέτρων με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 100 

κιλών τοποθετημένο στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής επάνω στο βραχίονα αναρρόφησης  με 

μπουτόν χειρισμού στο πάνελ χειρισμών.  

 Δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας 50 λιτ. από ανοξείδωτο χάλυβα με κρουνό παροχής και 

σωλήνα πλήρωσης για χρήση του προσωπικού λειτουργίας του οχήματος.  

 Τοποθέτηση ειδικού ανοξείδωτου δοχείου 300 ml τουλάχιστον με κρουνό παροχής αντισηπτικού υγρού 

για χρήση του προσωπικού 

 Το όχημα περιμετρικά θα φέρει πλην των ανακλαστικών ταινιών και ανταυγαστήρες (μάτια γάτας) σε 

όλες τις όψεις του οχήματος. 

 Δύο (2) σετ σχεδίων ηλεκτρικού, υδραυλικού πνευματικού και μηχανικού μέρους με τα βιβλία 

συντήρησης του οχήματος.  

 120m ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης 1’’ (NW25) 

 60m ελαστικό σωλήνας υψηλή πίεσης ½’’(NW13)  

 Δύο (2) οδηγούς αλλαγής κατεύθυνσης σωλήνα υψηλής πίεσης για την προστασία του σωλήνα υψηλής 

πίεσης από φθορά λόγω τριβής με  μέρη του φρεατίου. 

 Πιστόλι υψηλής πίεσης πλήρες. 

 Ένα (1)  ακροφύσιο 1’’ χαλύβδινο με κεραμικά μπέκ για απόφραξη αγωγών. 

 Ένα (1) ακροφύσιο 1” χαλύβδινο με κεραμικά μπέκ για καθαρισμό υπονόμων για αγωγούς 

αποχέτευσης διατομής από DN 200 έως DN 400. 

 Ένα (1) ακροφύσιο 1” χαλύβδινο με κεραμικά μπέκ για καθαρισμό υπονόμων για αγωγούς 

αποχέτευσης διατομής από DN 400 έως DN 600. 

 Τρία (3) ακροφύσια ½’’χαλύβδινα με κεραμικά μπέκ. 

  Όλα τα ακροφύσια θα είναι κατάλληλα σε λειτουργία με ανακυκλώσιμο νερό- επί ποινή αποκλεισμού.  

 Ασφαλείς θέσεις - μαστούς τοποθέτησης (κατά την κίνηση του οχήματος)  των παραπάνω ακροφυσίων, 

εντός των πλαϊνών θέσεων  αποθήκευσης. 

 Δέκα (10) μέτρα σωλήνα πλήρωσης καθαρού νερού. 

 Ένα (1) εξάρτημα για την αναρρόφηση των λυμάτων από σωλήνα αλουμινίου DN 150 με σύστημα 

BAUER. 

 Ένα (1) εξάρτημα για την αναρρόφηση των λυμάτων από σωλήνα αλουμινίου DN 125 με σύστημα 

BAUER και συστολικό από DN150 σε DN125. Και τα δύο εξαρτήματα αναρρόφησης λυμάτων θα είναι 

τοποθετημένα σε ασφαλή θέση μεταφοράς. 

 Ο χρωματισμός της υπερκατασκευής θα είναι λευκού χρώματος, θα είναι ακρυλικής βαφής, με 

γραμμές κινδύνου κόκκινες – άσπρες σύμφωνα με DIN 30710. 

 Η υπερκατασκευή και τα επιμέρους αναφερόμενα τμήματά της θα είναι καινούρια και πριν το τελικό 

βάψιμο θα έχουν γίνει όλοι οι προβλεπόμενοι από την διακήρυξη έλεγχοι που απαιτούνται για τη 

σωστή λειτουργία του οχήματος.  

 Θα πρέπει να προσκομισθούν με την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πλήρη στοιχεία σε 

ειδική έκθεση που θα βοηθήσουν την αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος από πλευράς 

εργονομίας, ευκολίας χρήσης και πεδίου εφαρμογής.  
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Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο από τους υποψηφίους όχημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

πλήρως και κατ’ ελάχιστον στις αναλυτικά αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη τεχνικές 

προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Οιαδήποτε προσφορά υπολείπεται αυτών των τεχνικών 

προδιαγραφών, θα απορρίπτεται. 

 

 

Γ.   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
3. Υποδομή-Εγγύηση-Τεχνική Υποστήριξη-Λοιπά.   

3.1. Υποδομή Διαγωνιζομένων 

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές οι οποίες αποδεδειγμένα είναι σε θέση να εγγυηθούν 

την απρόσκοπτη υποστήριξη της υπερκατασκευής, με άμεση διάθεση ανταλλακτικών, επισκευών και 

τεχνικών συμβουλών. 

Για τον παραπάνω λόγο - επί ποινή αποκλεισμού- οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναφέρουν στην τεχνική 

προσφορά τους στοιχεία τα οποία αφορούν στη διάρθρωση και στο αντικείμενο της επιχείρηση τους. 

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι απαιτείται να δηλώνουν στο ΕΕΕΣ: 

1. Ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας οχημάτων/αυτοκινήτων και 

2. Σε πίνακα το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρησή τους, αναφέροντας την ειδικότητα κάθε 

εργαζομένου και το χρόνο απασχόλησής του στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες – επί 

ποινή αποκλεισμού – θα πρέπει να απασχολούν στην επιχείρησή τους τουλάχιστον πέντε (5) άτομα 

προσωπικό. 

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω τίθενται αυτομάτως εκτός Διαγωνισμού. 

 

 3.2.  Αξιοπιστία -Εμπειρία- Υποδομή   Κατασκευαστών Υπερκατασκευής 

Οι Κατασκευάστριες Εταιρείες Υπερκατασκευής των προς προμήθεια οχημάτων θα πρέπει αποδεδειγμένα 

να έχουν κατασκευάσει και προμηθεύσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας στην Ελλάδα ή σε 

χώρες της Ε.Ε., όμοια (με ανακύκλωση) με τα προσφερόμενα οχήματα  ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 

80% της ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη.  

Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται: -  

 1. Να δηλώνουν στο ΕΕΕΣ τις συμβάσεις προμήθειας ομοίων οχημάτων με τα προσφερόμενα  

(υπερκατασκευή ανακύκλωσης σε μεγάλα οχήματα) που έχει εκτελέσει η Κατασκευάστρια Εταιρεία 

Υπερκατασκευής κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας (8) στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., 

ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη, όπου θα αναφέρεται η 

προμήθεια (σύντομη περιγραφή σύμβασης και ποσότητα προμήθειας), η χρονική περίοδος εκτέλεσης της 

σύμβασης και ο πελάτης (τίτλος, διευθύνσεις, τηλέφωνα) ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης  να έχει την 

δυνατότητα να πληροφορηθεί και να ελέγξει, κατόπιν επισκέψεως, την αξιοπιστία του προσφερόμενου 

συστήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση συμμετοχής τους σε ένωση θα πρέπει να δίνεται συνοπτική 

περιγραφή της συμμετοχής τους και το ποσοστό  συμμετοχής τους σε αυτή. 

 2. Να υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά, στοιχεία που αφορούν στη διάρθρωση της 

Κατασκευάστριας Εταιρείας Υπερκατασκευής (εγκαταστάσεις, κύκλος εργασιών, αριθμός εργαζομένων, 

κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της εμπειρίας και αξιοπιστίας του κατασκευαστή. 

   

3.3.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Το ελάχιστο αποδεκτό χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που οφείλουν να προσφέρουν οι 

υποψήφιοι για το πλαίσιο, ορίζεται στα δύο (2) έτη ή 100.000 km (έτη ή χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο 

λήξει πρώτο) από τη παραλαβή.  
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Το ελάχιστο αποδεκτό χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που οφείλουν να προσφέρουν οι 

υποψήφιοι, για την υπερκατασκευή, ορίζεται στα δύο (2) έτη ή 2.000 ώρες λειτουργίας  (έτη ή ώρες, όποιο 

από τα δύο λήξει πρώτο) από την παραλαβή.  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά την παρεχόμενη εγγύηση καλής 

λειτουργίας. Με την παράδοση των οχημάτων ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τις εν λόγω έγγραφες 

εγγυήσεις καλής λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές του πλαισίου και της υπερκατασκευής για 

τα προσφερόμενα οχήματα, στα Ελληνικά ή με επικυρωμένη μετάφραση.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο πλαίσιο του οχήματος, απαιτείται να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά 

–επί ποινή αποκλεισμού- γραπτή δέσμευση της επίσημης αντιπροσωπείας της Κατασκευάστριας 

Εταιρείας, ότι θα παράσχει την απαιτούμενη στην παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής λειτουργίας 

καθώς και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη των οχημάτων.  

 

3.4.  Τεχνική υποστήριξη - ανταλλακτικά 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη τόσο για το 

όχημα όσο και για την υπερκατασκευή που προσφέρει, με κατάλληλο συνεργείο εξουσιοδοτημένο από 

τους κατασκευαστές του οχήματος και της υπερκατασκευής. Η παραπάνω υποχρέωση θα αποδεικνύεται 

εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο και από το ως άνω συνεργείο, η οποία θα προσκομισθεί 

με την τεχνική προσφορά. Επιπλέον, για το συνεργείο της υπερκατασκευής, στην περίπτωση που αυτό 

διαφέρει από του οχήματος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά τη 

σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου προς το συνεργείο.  

Επίσης με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να προσκομισθεί έγγραφη δήλωση/βεβαίωση των 

κατασκευαστών της υπερκατασκευής και του οχήματος (επίσημη μετάφραση-επικύρωση) ότι είναι σε 

θέση να προμηθεύσουν την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. με ανταλλακτικά για το όχημα και την υπερκατασκευή που 

προσφέρεται, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

4.1. Διάρθρωση Τεχνικής Προσφοράς - Πίνακας Συμμόρφωσης 

Η προσφορά θα είναι διαρθρωμένη- επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με την μορφή της παρούσης 

διακήρυξης σημείο προς σημείο και θα υπάρχουν στο κείμενο όλες οι παραπομπές των τεχνικών 

χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο κείμενο των διαγωνιζόμενων στα συγκεκριμένα τεχνικά φυλλάδια 

του κατασκευαστή του οχήματος και του εξοπλισμού.  

Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να επισυναφθεί -επί ποινή αποκλεισμού- και 

ειδικός πίνακας όπου θα φαίνεται αναλυτικά κάθε συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης παράγραφο-παράγραφο 

(Πίνακας Συμμόρφωσης). 

 

4.2.  Λοιπά Στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους όλα τα σχετικά τεχνικά 

φυλλάδια (PROSPECTUS) των προϊόντων που προσφέρονται. Τα PROSPECTUS θα είναι υποχρεωτικά στα 

Ελληνικά ή στα Αγγλικά.  

Σε ότι αφορά στο σύστημα ανακύκλωσης πρέπει υποχρεωτικά να δοθεί στην τεχνική προσφορά αναλυτική 

περιγραφή της αρχής και του τρόπου λειτουργίας του που θα περιλαμβάνει σχηματικό διάγραμμα και 

κατασκευαστικά σχέδια υπό κλίμακα και όχι πρόχειρα σκίτσα.  

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης οφείλουν να προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά - επί ποινή 

αποκλεισμού - τα παρακάτω: 
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 Πλήρη στοιχεία που αφορούν τόσο στο όχημα, όσο και στον εξοπλισμό, αναλυτικά κατασκευαστικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή, υποχρεωτικά στα Αγγλικά ή Ελληνικά. 

 Επεξηγήσεις και απλουστευμένα διαγράμματα του τρόπου λειτουργίας  του συστήματος ανακύκλωσης, 

ώστε να γίνεται με ευκολία και σαφήνεια κατανοητό. 

 Μελέτη επάρκειας της ισχύος του κινητήρα για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μηχανισμών του 

βυτιοφόρου που απαιτούνται κατά τη φάση εργασίας (αναρρόφηση, υψηλή πίεση, ανακύκλωση, κλπ.). 

 Μελέτη κατανομής και ανάλυσης βαρών με τα στοιχεία της υπερκατασκευής (δεξαμενή – αντλίες – 

εξοπλισμός – παρελκόμενα) όπου ο κατασκευαστής θα αναφέρει σαφώς τα μερικά βάρη και το τελικό 

βάρος της υπερκατασκευής πλήρους και κενής. 

 Πλήρη στοιχεία της αντλίας κενού και της αντλίας υψηλής πίεσης συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα 

τεχνικά εργοστασιακά έντυπα. 

 Αναλυτική περιγραφή του χειριστηρίου και των λειτουργιών του στα Ελληνικά. 

 Σχέδια διάταξης του εξοπλισμού (όψεις, κατόψεις, διαστάσεις, κλπ) και απαραιτήτως σχετικές 

φωτογραφίες και prospectus ιδίων οχημάτων.  

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την προέλευση του εργοστασίου κατασκευής της 

υπερκατασκευής των προμηθευόμενων οχημάτων.  

 Έγγραφη Δήλωση/Βεβαίωση από τους κατασκευαστές του πλαισίου και της υπερκατασκευής (επίσημη 

μετάφραση-επικύρωση) ότι θα προβούν στην υλοποίηση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης σε περίπτωση που ο προσφέρων αναδειχθεί μειοδότης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι θα αναλάβει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων 

από τις αρμόδιες Αρχές. Απαραίτητα προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή του οχήματος από την 

Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. είναι η έκδοση πινακίδων  κυκλοφορίας. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. υποχρεούται να παράσχει στον 

προμηθευτή ό,τι είδους δικαιολογητικά χρειασθεί για τον παραπάνω σκοπό. Η δαπάνη έκδοσης της 

άδειας κυκλοφορίας του οχήματος βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό στοιχείο το οποίο κρίνουν σκόπιμο ότι θα συνδράμει στο έργο της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τεσσάρων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  για διάστημα τεσσάρων ημερών στο εργοστάσιο κατασκευής σε δύο 

στάδια.  

      Πρώτο στάδιο ορίζεται ο αρχικός σχεδιασμός της διαμόρφωσης της υπερκατασκευής και των χώρων 

αποθήκευσης.  

      Δεύτερο στάδιο ορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών και πριν την ολοκλήρωση της βαφής, 

προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα, η εργονομία και η συμφωνία του παραχθέντος 

βυτιοφόρου με τα οριζόμενα στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και την προσφορά του Αναδόχου. 

 Επισημαίνεται ότι επειδή ο σχεδιασμός της υπερκατασκευής αποτελεί βασικό στοιχείο της 

ασφάλειας αλλά και της παραγωγικότητας των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε δύσκολες και 

δυσχερείς συνθήκες, βελτιώσεις σε μέρη που αφορούν θέματα εργονομίας και λειτουργικότητας του 

εξοπλισμού ελάσσονος κόστους, οι οποίες προτείνονται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα πρέπει να γίνονται 

αποδεκτές από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 Κάθε μεταγενέστερη πρόταση τροποποίησης ή βελτίωσης της κατασκευής από πλευράς αναδόχου,  

σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (ως έχει περιγραφεί στην προσφορά του αναδόχου), θα 

υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης που θα έχει το δικαίωμα απόρριψής 

της, στην περίπτωση όπου η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά της είναι ασύμβατα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή το συμβατικό τίμημα. 

19PROC004828860 2019-04-19



 

 

Σελίδα 59 

 Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση, με έξοδα του, να αποστείλει εξειδικευμένο προσωπικό της 

κατασκευάστριας εταιρείας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών, τρεις  φορές 

κατά μέγιστο, στο διάστημα των τμηματικών παραδόσεων των οχημάτων και όταν ζητηθεί από την 

Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στον 

τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος και της υπερκατασκευής αλλά και προκειμένου να 

ελεγχθούν τυχόν δυσλειτουργίες αυτής.  

Σημειωτέον ότι  όλοι οι όροι των Προδιαγραφών–όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους- 

θεωρούνται ως “ελάχιστη απαίτηση” και απαράβατοι.  

Αν μία προσφορά δεν συμμορφώνεται κατ’ελάχιστον με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής 

απορρίπτεται αυτόματα. 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 Το συμβατικό αντικείμενο (οχήματα και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα στο σύνολό τους) θα 

παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον Ακροκέραμο. 

 Ο χρόνος παράδοσης για τα πρώτα τρία (3) οχήματα ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης  προμήθειας. Για τα δε υπόλοιπα ορίζεται κάθε τρεις (3) μήνες να παραδίδονται 

τμηματικά δύο (2) οχήματα. Μετά την άφιξη εκάστου οχήματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

στον Ακροκέραμο θα πραγματοποιείται ποιοτικός και τεχνικός έλεγχός του από ορισμένη για το σκοπό 

αυτό Επιτροπή. Εφόσον κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί οιοδήποτε ουσιώδες ελάττωμα ή/και 

παρέκκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, υποχρεούται ο ανάδοχος 

να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή/και την παρέκκλιση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατατίθενται και η/οι 

έγκριση/εγκρίσεις τύπου του/των οχημάτων που παραδίδονται. 

 Η/Οι πινακίδα/ες κυκλοφορίας, η/οι άδεια/ες κυκλοφορίας και τα λοιπά έγγραφα του/των 

οχήματος/οχημάτων, ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να κατατίθενται στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στη συνέχεια και κατά μέγιστο εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση εκάστου 

οχήματος. 

 Μέγιστος χρόνος παράδοσης του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου ορίζονται οι τριάντα πέντε 

(35) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 

παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο εμπρόθεσμα θα επιβληθεί σ’ αυτόν η προβλεπόμενη από τη 

διακήρυξη ποινική ρήτρα. 

 Παραδοτέο θεωρείται κάθε όχημα κατά το χρόνο άφιξής του στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον 

Ακροκέραμο.  

 Ως χρόνος παράδοσης του συνολικού συμβατικού αντικειμένου θεωρείται η παράδοση των οχημάτων, 

καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων τύπου του κάθε οχήματος, των πινακίδων κυκλοφορίας, των 

αδειών κυκλοφορίας και των λοιπών εγγράφων των οχημάτων, ως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία.  

 

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον παρακάτω 

τρόπο: 

 

 Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

βαθμολογία των κριτηρίων. 

 Η βαθμολογία Β ορίζεται από τον τύπο: Β = Σ (βi Χ σi ), όπου σi είναι ο συντελεστής βαρύτητας του 

κριτηρίου i, βi είναι η επιμέρους βαθμολογία για το κριτήριο i. 

 Οι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : 

 

101-120, εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

100,  εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Οι συντελεστές σi είναι οι παρακάτω: 

 

 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 1 της παρούσης, 

συντελεστής σ1=15. 

 

 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπερκατασκευής, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2 της 

παρούσης, συντελεστής σ2=65. 

 

 Για τους λοιπούς όρους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα 3 της παρούσης, 

συντελεστής σ3= 10. 

 

 Για τη διάρθρωση της προσφοράς, όπως αναφέρεται στην ενότητα 4 της παρούσης, συντελεστής σ4=5. 

 

 Για το χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στην ενότητα 5 της παρούσης, συντελεστής σ5=5. 

 

Επομένως Β= σ1Χβ1+σ2Χβ2+σ3Χβ3+σ4Χβ4+σ5Χβ5 =  

15Χβ1+65Χβ2+10Χβ3+5Χβ4+5Χβ5 

 

Κάθε κριτήριο υποδιαιρείται σε υποκριτήρια με συντελεστές βαρύτητας σi,j και βαθμολογία αντίστοιχη 

βi.j. 

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι εξής: 

 

ΟΧΗΜΑ (σ1=15) 

β1 = σ1.1 Χβ1.1 + σ1.2Χβ1.2 + σ1.3 Χβ1.3 + σ1.4Χβ1.4 +σ1.5Χβ1.5 

σ1.1 Κινητήρας 20% 

σ1.2 Κιβώτιο – Φρένα - Μετάδοση Κίνησης - Ανάρτηση 20% 

σ1.3 Επάρκεια ωφέλιμου φορτίου 35% 

σ1.4 Κατασκευή πλαισίου – θάλαμος οδήγησης 15% 

σ1.5 Διαστάσεις 10% 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σ2=65) 

β2=σ2.1Χβ2.1 + σ2.2Χβ2.2 + σ2.3Χβ2.3 + σ2.4χβ2.4+σ2.5Xβ2.5 

 

σ2.1 Σύστημα Αναρρόφησης 15% 

σ2.2 Σύστημα Υψηλής Πίεσης 15% 
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σ2.3 Σύστημα Ανακύκλωσης 20% 

σ2.4. Απρόσκοπτη και αδιάλειπτη Λειτουργία-Παραγωγικότητα Οχήματος 40% 

σ2.5 Λοιπά Στοιχεία Υπερκατασκευής Εργονομία – Λειτουργικότητα 10% 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣMOY (σ3=10) 

β3=σ3.1Χβ3.1 + σ3.2Χβ3.2 + σ3.3Χβ3.3 + σ3.4Χβ3.4  

 

σ3.1 Υποδομή Διαγωνιζομένων 35%  

σ3.2 Αξιοπιστία-Εμπειρία-Υποδομή Κατασκευαστών Υπερκατασκευής 40%   

σ3.3 Εγγύηση 10% 

σ3.4 Τεχνική Υποστήριξη-Ανταλλακτικά 15% 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σ4=5) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (σ5=5) 

 

 Ως βάση βαθμολογίας (β5=100) θεωρούνται οι τριάντα πέντε (35) μήνες. 

 Χρόνος παράδοσης μετά τους τριάντα (30) μήνες και μέχρι τους τριάντα τέσσερις (34) μήνες 

επιφέρει βαθμολογία β5=110 

 Χρόνος παράδοσης μικρότερος των τριάντα (30) μηνών επιφέρει βαθμολογία β5=120. 

 

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

τιμή του λόγου  

 

Λ = Κ / Β 

όπου Β είναι η βαθμολογία των κριτηρίων και  

Κ είναι το κόστος της οικονομικής προσφοράς.  

Επικρατέστερη προσφορά θεωρείται εκείνη με την μικρότερη τιμή του Λ.  
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ΤΜΗΜΑ 2ο ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ) 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ  

 

Βυτιοφόρο όχημα υψ. πίεσης και αναρρόφησης λυμάτων (μικτό), καθαρισμού φρεατίων και αγωγών με 
ιδιαίτερη επιβάρυνση σε λίπη και φερτές ουσίες, 

χωρητικότητας δεξαμενής καθαρού νερού : 5m3 

χωρητικότητας δεξαμενής αναρρόφησης ακαθάρτων: τουλάχιστον 3 m3 

Συνολικού όγκου: τουλάχιστον 8 m3 

Το προαναφερόμενο όχημα θα είναι διαξονικό 4Χ2 κατάλληλο για τον καθαρισμό φρεατίων και αγωγών 

του δικτύου ακαθάρτων με αναρρόφηση και ταυτόχρονα θα δύναται να εκτελεί καθαρισμό αγωγών με 

νερό υψηλής πίεσης.  

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

1.1 Κινητήρας  

Τετράχρονος υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος, ισχύος τουλάχιστον 220KW και ροπής 1200ΝΜ τουλάχιστον. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν,  επί ποινή αποκλεισμού, στην τεχνική τους προσφορά να αναφέρουν 

αναλυτικά -τα παρακάτω: 

Τη μεγίστη ισχύ σε KW/DIN 

Τη μεγίστη ροπή σε ΝΜ 

Τα διαγράμματα ισχύος – ροπής – ειδικής κατανάλωσης. 

Ότι ο κινητήρας καλύπτει τις ισχύουσες διατάξεις από απόψεως εκπομπής ρύπων (ήτοι ότι είναι 

τουλάχιστον EURO 6).    
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Ότι η δεξαμενή πετρελαίου οχήματος είναι χωρητικότητας 300 L περίπου  και ότι το πώμα της δεξαμενής 

καυσίμων διαθέτει κλειδαριά. 

 τα παρεχόμενα από τον κατασκευαστή του πλαισίου επίσημα στοιχεία που αφορούν στην τακτική 

συντήρηση του κινητήρα των οχημάτων (χλμ. ανά σέρβις), στις εργασίες που πρέπει να γίνουν και στα 

ανταλλακτικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τα πρώτα 100.000 χιλιόμετρα. Προς απόδειξη των 

στοιχείων αυτών οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους σχετικό 

επίσημο έγγραφο (prospectus ή άλλο πρωτότυπο έγγραφο) του κατασκευαστή του πλαισίου. 

 

 

1.2 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΦΡΕΝΑ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

1.2.1 Κιβώτιο Ταχυτήτων  

Απαιτείται κιβώτιο με σχέσεις εμπροσθοπορείας συγχρονισμένες και οπισθοπορείας,  χειροκίνητο ή 

αυτόματο ή αυτοματοποιημένο.  θα πριμοδοτηθεί κατά την αξιολόγηση το αυτοματοποιημένο. 

Δευτερεύον γραναζοκιβώτιο Ρ.Τ.Ο. τοποθετημένο από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, 

(transmission – independent) ώστε να παρέχεται δυνατότητα σύμπλεξης – αποσύμπλεξης όταν το όχημα 

είναι εν στάση.  

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να προσκομίσουν μελέτη επάρκειας της ισχύος του 

κινητήρα και του P.T.O. για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μηχανισμών του βυτιοφόρου που 

απαιτούνται κατά τη φάση εργασίας υπολογίζοντας τη μέγιστη ισχύ τους. Η ισχύς του PTO θα πρέπει να 

είναι επαυξημένη κατά 20% της απαιτούμενης ισχύος που προκύπτει από τη μελέτη. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να προσκομίσουν αναλυτικό prospectus και σχέδιο 

του τρόπου μετάδοσης κίνησης σε όλους τους μηχανισμούς της υπερκατασκευής. 

 

1.2.2 Φρένα           

Διπλού κυκλώματος, πεπιεσμένου αέρα με ρυθμιζόμενη δύναμη πέδησης ανάλογα με το φορτίο του 

οπίσθιου άξονα και ξηραντή αέρα. Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Βοηθητικό σύστημα πέδησης. Το 

όχημα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (A.B.S.) επί ποινή 

αποκλεισμού. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη βοηθητικών συστημάτων ασφάλειας,  (πέδησης, ευστάθειας, 

υποβοήθησης , κτλ) και θα πριμοδοτηθούν κατά την αξιολόγηση.   

 

1.2.4 Μετάδοση κίνησης 

Όχημα διαξονικό 4 Χ 2. 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μόνο στον πίσω άξονα (διπλό ελαστικό). Επίσης θα υπάρχει διαφορική 

κράτηση του οπίσθιου κινητήριου άξονα.  

              

1.2.5 Ανάρτηση 

Εμπρόσθια: Μηχανική ανάρτηση (παραβολικά ελατήρια), αμορτισέρ και ράβδος   αντιστρεπτική.  

Οπίσθια: Αερανάρτηση πίσω αξόνων, αμορτισέρ και ράβδος αντιστρεπτική. 

 

1.2.6 Σύστημα διεύθυνσης 

Προωθημένη θέση οδήγησης, τιμόνι υποβοηθούμενο υδραυλικά.  

 

1.3 Επάρκεια Ωφέλιμου Φορτίου 

Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου, το απόβαρο, το βάρος της   

υπερκατασκευής, η κατανομή του βάρους στους άξονες κλπ. πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην 
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τεχνική προσφορά και να αποδεικνύονται με την προσκόμιση των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή. 

Ειδικά σε ότι αφορά την υπερκατασκευή απαιτείται – επί ποινή αποκλεισμού – η προσκόμιση στην 

τεχνική προσφορά αναλυτικής κατάστασης του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει το βάρος 

της υπερκατασκευής και θα αποδεικνύει την επάρκεια του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συνολικού ωφέλιμου φορτίου  τουλάχιστον 8,0 tn. 

Μεγαλύτερη –αποδεδειγμένα- επάρκεια ωφελίμου φορτίου θα πριμοδοτηθεί κατά την αξιολόγηση. 

 

1.4 Κατασκευή πλαισίου - Θάλαμος οδήγησης  

 Η  κατασκευή του πλαισίου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει γίνει μέσα στο έτος διενέργειας 

του διαγωνισμού ή σε μεταγενέστερο. 

 Θάλαμος  οδήγησης μεταλλικής κατασκευής με ρυθμιζόμενη θέση οδηγού, στις 3 διευθύνσεις 

(κατακόρυφη, οριζόντια, κλίση πλάτης) με πνευματική ανάρτηση, δύο (2) καθίσματα συνεπιβαινόντων, 

υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον δύο ταχυτήτων, σύστημα πλύσης ανεμοθώρακα, αντηλιακή προστασία 

οδηγού, συνοδηγού, σύστημα θέρμανσης και αερισμού, δύο ή περισσότερους εξωτερικούς καθρέπτες 

ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι  ρυθμιζόμενοι εσωτερικά. Τιμόνι ρυθμιζόμενο. Ηλεκτρικά παράθυρα 

οδηγού – συνοδηγού.  

 Ο θάλαμος θα είναι πλήρως θερμομονωμένος και ηχομονωμένος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα όργανα ελέγχου σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ταχύμετρο, 

ηλεκτρονικός ταχογράφος (Ε.Κ.), ωρομετρητής λειτουργίας κινητήρα και αντλιών (κενού – πιέσεως), 

στροφόμετρο, ένδειξη θερμοκρασίας λειτουργίας κινητήρα , στάθμης λαδιού, πίεσης λαδιού, έλεγχος 

φρένων,  διαγνωστική μονάδα ελέγχου λειτουργιών – βλαβών (tester), κλπ.  

 Τα καθίσματα θα πρέπει να έχουν επένδυση από ειδικό συνθετικό ( με επιπρόσθετα καλύμματα 

δερματίνης εργοστασιακής κατασκευής) ώστε να καθαρίζονται διά πλύσεως ευχερώς. 

 Πατάκια καουτσούκ δαπέδου.  

 Υποχρεωτικά κλιματισμός του θαλάμου οδήγησης εργοστασιακής κατασκευής. 

 Πλήρη εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει ράδιοCD με  multimedia οθόνη 7 ιντσών τουλάχιστον, με 

GPS στα ελληνικά, με κάμερα οπισθοπορείας καθώς και τουλάχιστον δύο (2) ηχεία.  

 Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας (cruise control). 

 Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, immobilizer. 

 Car-kit για κινητό τηλέφωνο οδηγού τύπου Bluetooth. Ρευματοδότης 12 V στο χώρο επιβατών. 

 Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη από σχέδια του 

κατασκευαστικού οίκου.  

 Οι πλαϊνοί χώροι του οχήματος όπου τοποθετούνται παρελκόμενα (εργαλεία, σωλήνες ανταλλακτικά 

κ.λ.π.) θα είναι κλειστοί με ειδικές μεταλλικές θύρες ανοιγόμενες, διαιρούμενες, καθ’ όλο το μήκος της 

υπερκατασκευής (με ένδειξη ασφάλισης κλειδώματος-alarm στον θάλαμο οδήγησης)   

συμπεριλαμβανομένων και των χώρων που βρίσκονται οι αντλίες υψηλής πίεσης – αναρρόφησης. 

 Σύστημα έμμεσης όρασης (εκτός από εξωτερικούς καθρέπτες) εξωτερικές κάμερες για περιμετρικό 

έλεγχο   νεκρών γωνιών. 

 Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός.  

 Δύο (2) ειδικές στεγανές θήκες τοποθέτησης (με  πυροσβεστήρες 6 kg) σε κατάλληλη και εύκολα 

προσβάσιμη θέση εξωτερικά του οχήματος.  

 Το όχημα θα πρέπει να είναι λευκού χρώματος και θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του 

κατασκευαστή του οχήματος.  

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει με το κάθε όχημα: 
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 Πλήρη στοιχεία λειτουργίας του οχήματος, της υπερκατασκευής και του εξοπλισμού με τα σχετικά 

τεχνικά φυλλάδια οδηγιών χρήσης, επισκευών και συντήρησης (service manual) στα Ελληνικά.   

 Πλήρες κιβώτιο εργαλείων, 2 πυροσβεστήρες των 3 kg (στο εσωτερικό του οχήματος), τρίγωνο, 

φαρμακείο, εφεδρικό τροχό κανονικών διαστάσεων (όμοιο των τροχών κίνησης του οχήματος) . 

 Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής αριστερά και δεξιά του οχήματος, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές 

θέσεις για την ανάρτηση πινακίδων σήμανσης (με την πινακίδα της Υποχρεωτικής Πορείας (ΚΟΚ) 

ενσωματωμένη) ώστε το προσωπικό να μην είναι αναγκασμένο να τις τοποθετεί σε ειδικές βάσεις στο 

οδόστρωμα. 

 Πίνακα ανταλλακτικών του πλαισίου σε δίσκο CD 

 Ζώνες ασφαλείας όλων των επιβαινόντων 

 

 

 

 

1.5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Τριαξονικό όχημα του οποίου οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές σε σχέση με την 

ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου. Το μεταξόνιο του οχήματος θα είναι μήκους περίπου 3.500mm (± 5%).  

Μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος χωρίς τους καθρέπτες 2,50μ. (αποδεκτή απόκλιση +5%). 

Μικτό επιτρεπόμενο βάρος (σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία) 20 tn. 

Το μέγιστο συνολικό επιτρεπόμενο ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.00m. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Η υπερκατασκευή  αποτελείται από τα παρακάτω: 

 

2.1.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

2.1.1 Δεξαμενή ακαθάρτων 

Θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 3.000 lt, πάχους τουλάχιστον 5mm, κατάλληλη για πίεση 

λειτουργίας 0,5 bar και κενό λειτουργίας 90%, θα είναι εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη (να αναφερθεί στην 

τεχνική προσφορά αναλυτικά ο τύπος), και θα πρέπει να δοθούν με την τεχνική προσφορά τα πλήρη 

κατασκευαστικά σχέδια αυτής (διατομή, ενισχύσεις, διαστάσεις, κλπ.). 

Ο ανοξείδωτος χάλυβας θα είναι κατάλληλος και ανθεκτικός στις υψηλές θερμοκρασίες, στις μεταβολές 

θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του ανοξείδωτου 

χάλυβα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα φέρει δείκτες στάθμης νερού φωτιζόμενους με σύστημα αυτοκαθαρισμού. 

Θα φέρει επίσης πνευματική ή υδραυλική βαλβίδα εκκένωσης ανοξείδωτη στο χαμηλότερο σημείο με 

χειρισμό από το πίνακα ελέγχου. 

Να σημειωθεί ότι απαιτείται όλα τα πρόσθετα στοιχεία που είναι σε επαφή εξωτερικά με την δεξαμενή 

ακαθάρτων να μην  εδράζονται απευθείας στην δεξαμενή αλλά να παρεμβάλλεται μεταλλικό επίθεμα. 

Εσωτερικά της δεξαμενής όλα τα συστήματα λειτουργίας (βαλβίδες, βάνες, σωλήνες μεταλλικές κλπ, θα 

είναι από κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στη φθορά και στην διάβρωση. 

Η δεξαμενή θα διαθέτει πλήθος ανθρωποθυρίδων, κατάλληλης διαμέτρου,   για εύκολη και ασφαλή 

πρόσβαση του συντηρητή στο εσωτερικό της.  

 

2.1.2 Εκκένωση δεξαμενής ακαθάρτων 

Η εκκένωση της δεξαμενής θα γίνεται με ανύψωση (ανατροπή) της δεξαμενής ακαθάρτων μέσω 

υδραυλικά ανοιγόμενης, υδατοστεγανής πόρτας στο πίσω μέρος της δεξαμενής.     
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Το όλο σύστημα θα περιγραφεί αναλυτικά στην υποβαλλόμενη τεχνική προσφορά και θα συνοδεύεται 

με τα ανάλογα σχέδια και επεξηγήσεις, επί ποινή αποκλεισμού. 

2.1.3 Συστήματα στη γραμμή κενού 

Θα αποτελούνται από τα κάτωθι: 

 Βαλβίδα ασφαλείας πάνω στη δεξαμενή έναντι υπερπλήρωσης. 

 Δοχείο ασφάλειας κατάλληλης χωρητικότητας διαχωρισμού και συγκράτησης σταγονιδίων για την 

αντλία κενού, που θα διακόπτει αυτόματα την αντλία σε περίπτωση πλήρωσης του δοχείου πάνω από 

50% νερό. 

 Τετράοδη πνευματική βαλβίδα ή σύστημα βαλβίδων με τον κατάλληλο αυτοματισμό για πίεση / κενό. 

 Φίλτρο αναρρόφησης αέρα. 

 Ασφαλιστικό έναντι υποπίεσης πάνω από 0,9 bar. 

 

 

2.1.4 Αντλία κενού  

Παροχή αέρα 2.000 m3/h, τουλάχιστον σε 400 mbar (60% κενό).  

Στροφές: έως 1200/min για χαμηλό ύψος θορύβου. 

Η στάθμη θορύβου στη μέγιστη λειτουργία πρέπει να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια των κανονισμών. 

Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά η στάθμη θορύβου της αντλίας- επί ποινή αποκλεισμού. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται από το δευτερεύον γραναζοκιβώτιο του οχήματος Ρ.Τ.Ο. 

Η αντλία θα είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία αναρρόφησης σε υψηλές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος χωρίς μείωση της απόδοσης. Θα περιλαμβάνει κατάλληλη διάταξη ψύξης, σιγαστήρα, και 

διαχωριστήρα λαδιού με κατάλληλο φίλτρο και έξοδο αέρα προς τα πάνω απαραιτήτως εάν πρόκειται για 

αντλία συμβατικής τεχνολογίας. Είναι προφανές ότι αντλίες αποδεδειγμένα πιο προηγμένης τεχνολογίας 

(συνοδευόμενες από τα ανάλογα prospectus και τεκμηρίωση της κατασκευάστριας εταιρείας) είναι 

προτιμότερες και θα πριμοδοτηθούν κατά την αξιολόγηση. 

 

2.1.5 Τύμπανο σωλήνα αναρρόφησης 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική  προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα είναι τοποθετημένο επάνω στη δεξαμενή ακαθάρτων και θα είναι κατάλληλο για την περιέλιξη σωλήνα 

αναρρόφησης NW100 μήκους 25 μέτρων  τουλάχιστον. Η κίνηση του τυμπάνου θα γίνεται μέσω 

υδραυλικού κινητήρα για τύλιγμα και ξετύλιγμα του σωλήνα και θα φέρει πνευματικό ή υδραυλικό 

δισκόφρενο. Η ταχύτητα της κίνησης θα είναι μεταβλητή μέσω κατάλληλης διάταξης, εύκολης στο 

χειρισμό.   

Ο σωλήνας θα μπορεί να κατέρχεται και να ανέρχεται για όλο το ωφέλιμο μήκος του. Να υπάρχει 

δυνατότητα εκκένωσης των λυμάτων μέσω του σωλήνα αναρρόφησης. 

 

2.1.6 Βραχίονας αναρρόφησης 

Μέσω βραχίονα αναρρόφησης θα περιστρέφεται ο σωλήνας αναρρόφησης υδραυλικά κατ’ελάχιστον 90ο  

δεξιά και 900  αριστερά. 

Θα έχει δυνατότητα υδραυλικής, τηλεσκοπικής προέκτασης έως 1300 mm περίπου. 

Με πνευματικό δισκόφρενο και καστάνια στη θέση εργασίας (με  ένδειξη ασφάλισης-alarm στον θάλαμο 

οδήγησης)  . 

Με σταθερό φανό εργασίας πολλών κατευθύνσεων  τύπου Led 6000Κ- IP67 – 3000 lumens τουλάχιστον 

στο σημείο του φρεατίου εργασίας. 
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Με χειριστήριο είτε κινητό επί του βραχίονα είτε ενσύρματο με καλώδιο σπιράλ 5 μέτρων τουλάχιστον, 

για εργασίες πίεσης – αναρρόφησης καθώς και λειτουργίας του σωλήνα αναρρόφησης.  

 

2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

2.2.1 Δεξαμενή νερού 

Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλη και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5000 lt.  

Θα αποτελείται από μία δεξαμενή, με αντιπαλινδρομικά ελάσματα, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Η δεξαμενή θα είναι τοποθετημένη κατάλληλα επί του πλαισίου για την ισομερή κατανομή του 

φορτίου και στους δύο άξονες. Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα συστήματα για πλήρωση με ελεύθερη ροή 

του νερού, δείκτη στάθμης φωτιζόμενο ή αντίστοιχη ένδειξη στο ηλεκτρονικό πίνακα πληροφοριών. 

Η δεξαμενή νερού θα έχει σύστημα πλήρους εκκένωσης με κατάλληλη διάταξη.  

Όλες οι δεξαμενές θα διαθέτουν θυρίδα ελέγχου και καθαρισμού- επί ποινή αποκλεισμού. 

 

2.2.2 Μεγάλο τύμπανο σωλήνα υψηλής πίεσης 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα είναι: 

 α) Τοποθετημένο στην πίσω πόρτα της δεξαμενής με δυνατότητα περιστροφής κατά 90ο τουλάχιστον, 

δεξιά και αριστερά. Θα φέρει υδραυλικό ή πνευματικό φρένο. Kαι τα δύο συστήματα αναρρόφησης και 

υψηλής πίεσης πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα επί του φρεατίου, για να διασφαλίζεται ο ασφαλής, 

λειτουργικός, και παραγωγικός τρόπος διαχείρισης των σωλήνων αναρρόφησης και υψηλής πίεσης της 

υπερκατασκευής κατά την φάση της εργασίας. 

β) Κατάλληλο με δυνατότητα περιέλιξης τουλάχιστον 120 μέτρων σωλήνα υψηλής πίεσης ¾” (NW 20), 

ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής χωρίς βήματα (αδιαβάθμητο) εμπρός – πίσω, με σύστημα αυτόματης 

οδήγησης του σωλήνα για την σωστή τοποθέτηση στο τύμπανο μέσω σπειροειδούς κοχλία με πρόωση και 

φρένο τυμπάνου.  

Επίσης θα φέρει υδραυλικό κινούμενο κύλινδρο που θα συμπιέζει το σωλήνα υψηλής πίεσης επάνω στο 

τύμπανο για την σωστή περιέλιξη του. 

 

 

2.2.3 Μικρό τύμπανο Υψηλής πίεσης 

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, 

στις μεταβολές θερμοκρασίας και στην διάβρωση. Θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά ο τύπος του 

ανοξείδωτου χάλυβα- επί ποινή αποκλεισμού. 

Θα είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος του οχήματος. Θα είναι υδραυλικά κινούμενο και κατάλληλο για 

περιέλιξη 60 μέτρων σωλήνα υψηλής πίεσης ½” (NW 13), για την απόφραξη και τον καθαρισμό μικρών 

αγωγών και συνδέσεων ακινήτων.  

 

2.2.4 Αντλία υψηλής πίεσης 

Εμβολοφόρος αντλία υψηλής πίεσης παροχής τουλάχιστον 260 l/min σε πίεση 140 – 170 bar περίπου, 

στις 1500/min στροφές του κινητήρα κατά μέγιστο, ασφαλιστικό και αυτόματη προστασία της αντλίας σε 

περίπτωση έλλειψης νερού. 
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Αυτόματη ρύθμιση στροφών κινητήρα για την ακριβή ρύθμιση της παροχής νερού της αντλίας υψηλής 

πίεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις εργασίας  και το χρησιμοποιούμενο μπέκ καθαρισμού. Η κίνηση θα 

μεταδίδεται από το δευτερεύον γραναζοκιβώτιο του οχήματος Ρ.Τ.Ο. 

 

2.3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Θα πρέπει να προσκομισθούν με την τεχνική προσφορά -επί ποινή αποκλεισμού- πλήρη στοιχεία σε 

ειδική έκθεση που θα βοηθήσουν την αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος από πλευράς 

λειτουργίας και παραγωγικότητας. 

 

 

 

2.4.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ   

  

 Θα πρέπει να προσκομισθούν με την τεχνική προσφορά,  επί ποινή αποκλεισμού, πλήρη στοιχεία σε 

ειδική έκθεση που θα βοηθήσουν την αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος από πλευράς 

εργονομίας, ευκολίας χρήσης και πεδίου εφαρμογής. 

 Ο χρωματισμός της υπερκατασκευής θα είναι λευκού χρώματος, θα είναι ακρυλικής βαφής, με 

γραμμές κινδύνου κόκκινες – άσπρες σύμφωνα με DIN 30710. 

 Η υπερκατασκευή και τα επιμέρους αναφερόμενα τμήματά της θα είναι καινούρια και πριν το τελικό 

βάψιμο θα έχουν γίνει όλοι οι προβλεπόμενοι από την διακήρυξη έλεγχοι που απαιτούνται για τη 

σωστή λειτουργία του οχήματος. 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει εκτός των παραπάνω τα εξής: 

 Πνευματική εγκατάσταση συνδεδεμένη με αυτή του οχήματος, πιεστικό δοχείο και σύστημα ελέγχου 

αέρα, σωληνώσεις σύμφωνα με DIN 73378 για προστασία έναντι φθοράς από ηλιακή ακτινοβολία (UV) 

οπλισμένες με Textile για το σωλήνα υψηλής πίεσης και ενδεικτικού τύπου Trelleborg Aspikler N 

βαρέως τύπου για τον σωλήνα αναρρόφησης. 

 Σύστημα αυτόματης λίπανσης των μηχανισμών της υπερκατασκευής και του οχήματος. 

 Υδραυλική εγκατάσταση με διπλή γραναζωτή ή αίσθησης φορτίου αντλία και δοχείο λαδιού. 

 Ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω της μπαταρίας του οχήματος με ασφάλειες για όλα τα τμήματα της 

υπερκατασκευής. 

 Μπουτόν EMERGENCY STOP για όλες τις λειτουργίες. 

 Ηλεκτρονικό πίνακα πληροφοριών λειτουργίας υπερκατασκευής στα ελληνικά. 

 Χειριστήριο στεγανό πλευρικά πίσω από το όχημα με μπουτόν χειρισμού με λυχνία ένδειξης 

λειτουργίας και ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα Ελληνικά με  ειδική χάραξη ή ειδική ανεξίτηλη 

και αδιάβροχη  γραφή για όλες τις λειτουργίες: αναρρόφηση – πίεση – αντλία υψηλής πίεσης  -  

ρύθμιση στροφών – ανακύκλωση νερού – EMERGENCY STOP – ενδεικτικά για έλλειψη αέρα, παρουσία 

νερού στο δοχείο κενού – πληρότητας της δεξαμενής λάσπης, ενδείξεις κενού και υψηλής πίεσης, 

στροφόμετρο στον ηλεκτρονικό πίνακα πληροφοριών, ρευματοδότη 24V.  

 Δεύτερο χειριστήριο κινητό πάνω στο βραχίονα αναρρόφησης ή ενσύρματο με καλώδιο σπιράλ 5 

μέτρων τουλάχιστον για όλες τις λειτουργίες χειρισμού του συστήματος με αντίστοιχη λυχνία ένδειξης 

λειτουργίας και ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα Ελληνικά με ειδική χάραξη ή με ειδική ανεξίτηλη 

και αδιάβροχη  γραφή για όλες τις λειτουργίες. Ηλεκτρονικό πίνακα πληροφοριών στα ελληνικά. 

 Ασύρματο χειριστήριο (Remote control), με  ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα Ελληνικά, για όλες 

τις λειτουργίες χειρισμού του συστήματος  καθώς και EMERGENCY STOP. 
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Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι  σε  κάθε διακόπτη λειτουργίας, ηλεκτρικού ή υδραυλικού ή 

αυτοματισμού του συστήματος της υπερκατασκευής θα υπάρχει ονοματολογία του κάθε διακόπτη στα 

Ελληνικά με ειδική χάραξη επί του πλαισίου η  ανεξίτηλη και αδιάβροχη  γραφή. 

 

Στον βασικό εξοπλισμό επί ποινή αποκλεισμού  θα συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

 Δύο (2) φανούς (περιστρεφόμενους) τύπου Led αναλαμπής εμπρός και πίσω του οχήματος. 

 Σε ειδικά στεγανή θήκη , πακτωμένη σταθερά στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής  θα υπάρχει 

ισχυρός προβολέας με μαγνητική λαβή τύπου Led 6000Κ- IP 67 - ισχύος τουλάχιστον 3000 lumens με 

μπαλαντέζα μήκους 15m, 24v.  

 Προφυλακτήρες των οπίσθιων τροχών.  

 Σκάλα πτυσσόμενη επίσκεψης από αλουμίνιο τοποθετημένη σε κατάλληλη και ασφαλή θέση. 

 Φωτιζόμενος δείκτης στάθμης δεξαμενής νερού. 

 Φωτιζόμενος δείκτης στάθμης δεξαμενής ακαθάρτων  με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού.  

 Ένα ντουλάπι ανοξείδωτο φωτιζόμενο με ταινίες Led IP67 καθ όλο το μήκος  , κατάλληλα 

διαμορφωμένο, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου Υ 0,80 m X Μ 0,60m X  Π 0,40m   για την αποθήκευση 

των  μέτρων ατομικής προστασίας δύο (2) εργαζομένων με ένδειξη Μ.Α.Π.  τοποθετημένο κατά 

προτίμηση στην δεξιά πλευρά του οχήματος. 

 Θέση για μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα φρεατίων διαμέτρου Φ600, για την  προστασία ατυχήματος 

από  εξαγωγή ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης από το φρεάτιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (βλ. προσάρτημα 1). Θα είναι τοποθετημένο σε ασφαλή και εύκολα προσβάσιμη θέση 

επιλογής του κατασκευαστή. 

 Χώροι αποθήκευσης (ντουλάπια) εργαλείων, ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης στα πλάγια του 

οχήματος καλυπτόμενοι από καλαίσθητη ελαφριά μεταλλική κατασκευή με ένδειξη (alarm)  ασφάλισης 

κλειδώματος στο θάλαμο οδήγησης και  φωτιζόμενοι με ταινίες Led-IP67 καθ όλο το μήκος. Ο ένας εξ 

αυτών θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης βεργών, εργαλείων μήκους 3,00 m. 

 Μεταλλική βάση  για μεταφορά κώνων σήμανσης. Η βάση θα είναι κατάλληλη για μεταφορά κώνων σε 

όρθια θέση. Θα είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του οχήματος σε εύκολη και ασφαλές προσβάσιμη 

θέση. 

 Μετρητής  (Counter) μήκους του  ελαστικού σωλήνα  υψηλής πίεσης ¾”με ηλεκτρονική ένδειξη στα 

χειριστήρια της υπερκατασκευής με δυνατότητα μηδενισμού.   

 Μέγγενη με θέση εργασίας επί του οχήματος. 

 Ηλεκτρικό βαρούλκο με συρματόσχοινο μήκους 20 μέτρων με δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 100 

κιλά τοποθετημένο στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής επάνω στο βραχίονα αναρρόφησης  με 

μπουτόν χειρισμού στο χειριστήριο.  

 Δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας 50 λιτ. από ανοξείδωτο χάλυβα με κρουνό παροχής και 

σωλήνα πλήρωσης για χρήση του προσωπικού λειτουργίας του οχήματος.  

 Τοποθέτηση ειδικού ανοξείδωτου δοχείου 300 ml τουλάχιστον με κρουνό παροχής αντισηπτικού υγρού 

για χρήση του προσωπικού 

 Το όχημα περιμετρικά θα φέρει πλην των ανακλαστικών ταινιών και ανταυγαστήρες (μάτια γάτας) σε 

όλες τις όψεις του οχήματος. 

 Δύο (2) σετ σχεδίων ηλεκτρικού, υδραυλικού πνευματικού και μηχανικού μέρους με τα βιβλία 

συντήρησης του οχήματος.  

 

Παρελκόμενα: 

 120m ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης ¾” (NW20) 
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 60m ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης ½’’(NW13)  

 Δύο (2) οδηγοί αλλαγής κατεύθυνσης σωλήνα υψηλής πίεσης για την προστασία του σωλήνα υψηλής 

πίεσης από φθορά λόγω τριβής με  μέρη του φρεατίου. 

 Πιστόλι υψηλής πίεσης πλήρες. 

 Τρία (3) ακροφύσια  χαλύβδινα με κεραμικά μπέκ 3/4¨ με γωνία εκτόξευσης ≥ 20 μοιρών για απόφραξη 

αγωγών απόλυτα προσαρμοσμένα με την αντλία πιέσεως ώστε να αποδίδουν την μέγιστη πίεση σε bar. 

 Τρία (3) ακροφύσια  χαλύβδινα με κεραμικά μπέκ 3/4¨ με γωνία εκτόξευσης ≥ 30 μοιρών για καθαρισμό  

αγωγών απόλυτα προσαρμοσμένα με την αντλία πιέσεως ώστε να αποδίδουν την μέγιστη πίεση σε bar. 

 Τρία (3) ακροφύσια  χαλύβδινα με κεραμικά μπέκ ½’’ με γωνία εκτόξευσης ≥ 20 μοιρών για απόφραξη 

μικρών  αγωγών απόλυτα προσαρμοσμένα με την αντλία πιέσεως ώστε να αποδίδουν την μέγιστη 

πίεση σε bar.  

 Όλα τα ακροφύσια με τα ανάλογα prospectus.  

 Ασφαλείς θέσεις -  μαστούς τοποθέτησης (κατά την κίνηση του οχήματος)  των παραπάνω ακροφυσίων 

(¾” & ½’’), εντός των πλαϊνών θέσεων  αποθήκευσης. 

 Δέκα (10) μέτρα σωλήνα πλήρωσης καθαρού νερού. 

 Ένα (1) εξάρτημα για την αναρρόφηση των λυμάτων από σωλήνα αλουμινίου DIN 120 με σύστημα 

BAUER. Και τα δύο εξαρτήματα αναρρόφησης λυμάτων θα είναι τοποθετημένα σε ασφαλή θέση 

μεταφοράς. 

 

Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο από τους υποψηφίους όχημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

πλήρως και κατ’ ελάχιστον στις αναλυτικά αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη προδιαγραφές της 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Οιαδήποτε προσφορά υπολείπεται αυτών των τεχνικών προδιαγραφών θα απορρίπτεται. 

 

 

Γ.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
3. ΠΡΟΦΙΛ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 
3.1. Υποδομή  διαγωνιζομένων 

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές οι οποίες αποδεδειγμένα είναι σε θέση να εγγυηθούν 

την απρόσκοπτη υποστήριξη της υπερκατασκευής, με άμεση διάθεση ανταλλακτικών, επισκευών και 

τεχνικών συμβουλών. 

Για τον παραπάνω λόγο - επί ποινή αποκλεισμού- οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναφέρουν στην τεχνική 

προσφορά τους στοιχεία τα οποία αφορούν στη διάρθρωση και στο αντικείμενο της επιχείρησης τους. 

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι απαιτείται να δηλώνουν στο ΕΕΕΣ: 

1. Ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης εμπορίας οχημάτων/αυτοκινήτων και 

2. Σε πίνακα το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρησή τους, αναφέροντας την ειδικότητα κάθε 

εργαζομένου και το χρόνο απασχόλησής του στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες – επί 

ποινή αποκλεισμού – θα πρέπει να απασχολούν στην επιχείρησή τους τουλάχιστον πέντε (5) άτομα 

προσωπικό. 

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω τίθενται αυτομάτως εκτός Διαγωνισμού. 

 

3.2.  Αξιοπιστία -Εμπειρία- Υποδομή Κατασκευαστών Υπερκατασκευής 

Οι κατασκευάστριες Εταιρείες Υπερκατασκευής των προς προμήθεια οχημάτων θα πρέπει αποδεδειγμένα 

να έχουν κατασκευάσει και προμηθεύσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας στην Ελλάδα ή σε 

χώρες της Ε.Ε. όμοια με τα προσφερόμενα οχήματα  ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της 

ζητούμενης με την παρούσα διακήρυξη .  
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Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται: 

1. Να δηλώνουν στο ΕΕΕΣ τις συμβάσεις προμήθειας ομοίων οχημάτων με τα προσφερόμενα   που έχει 

εκτελέσει η Κατασκευάστρια Εταιρεία Υπερκατασκευής κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας (8) 

στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε., ποσότητας τουλάχιστον ίσης με το 80% της ζητούμενης με την παρούσα 

διακήρυξη, όπου θα αναφέρεται η προμήθεια (σύντομη περιγραφή σύμβασης και ποσότητα προμήθειας), 

η χρονική περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης, και ο πελάτης (τίτλος, διευθύνσεις, τηλέφωνα) ώστε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης  να έχει την δυνατότητα να πληροφορηθεί και να ελέγξει, κατόπιν επισκέψεως, την 

αξιοπιστία του προσφερόμενου συστήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση συμμετοχής τους σε ένωση θα 

πρέπει να δίνεται συνοπτική περιγραφή της συμμετοχής τους και το ποσοστό  συμμετοχής τους σε αυτή. 

 2. Να υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά, στοιχεία που αφορούν στη διάρθρωση της 

κατασκευάστριας εταιρείας Υπερκατασκευής (εγκαταστάσεις, κύκλος εργασιών, αριθμός εργαζομένων, 

κλπ.), ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της εμπειρίας και αξιοπιστίας του κατασκευαστή. 

   

3.3.   Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το ελάχιστο αποδεκτό χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που οφείλουν να προσφέρουν οι 

υποψήφιοι για το πλαίσιο, ορίζεται στα δύο (2) έτη ή 100.000 km (έτη ή χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο 

λήξει πρώτο) από την παραλαβή.  

Το ελάχιστο αποδεκτό χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που οφείλουν να προσφέρουν οι 

υποψήφιοι για την υπερκατασκευή, ορίζεται στα δύο (2) έτη ή 2000 ώρες λειτουργίας  (έτη ή ώρες, όποιο 

από τα δύο λήξει πρώτο) από την παραλαβή.  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά την παρεχόμενη εγγύηση καλής 

λειτουργίας. Με την παράδοση των οχημάτων ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τις εν λόγω έγγραφες 

εγγυήσεις καλής λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές του πλαισίου και της υπερκατασκευής για 

τα προσφερόμενα οχήματα, στα Ελληνικά ή με επικυρωμένη μετάφραση.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο πλαίσιο του οχήματος, απαιτείται να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά 

–επί ποινή αποκλεισμού- γραπτή δέσμευση της επίσημης αντιπροσωπείας της Κατασκευάστριας 

Εταιρείας, ότι θα παράσχει την απαιτούμενη στην παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής λειτουργίας 

καθώς και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη των οχημάτων.  

 

3.4. Τεχνική Υποστήριξη – Ανταλλακτικά 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη τόσο για το 

όχημα όσο και για την υπερκατασκευή που προσφέρει με κατάλληλο συνεργείο εξουσιοδοτημένο από 

τους κατασκευαστές του οχήματος και τηε υπερκατασκευής. Η παραπάνω υποχρέωση θα αποδεικνύεται 

εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο και από το ως άνω συνεργείο, η οποία θα προσκομισθεί με 

την τεχνική προσφορά. Επιπλέον, για το συνεργείο της υπερκατασκευής, στην περίπτωση που αυτό 

διαφέρει από του οχήματος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά τη 

σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου προς το συνεργείο.  

Επίσης με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να προσκομισθεί έγγραφη δήλωση/βεβαίωση των 

κατασκευαστών της υπερκατασκευής και του οχήματος (επίσημη μετάφραση-επικύρωση) ότι είναι σε 

θέση να προμηθεύσουν την Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. με ανταλλακτικά για το όχημα και την υπερκατασκευή που 

προσφέρεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών . 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

4.1. Διάρθρωση Τεχνικής Προσφοράς - Πίνακας Συμμόρφωσης 

Η προσφορά θα είναι διαρθρωμένη, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με την μορφή της παρούσης 

διακήρυξης σημείο προς σημείο και θα υπάρχουν στο κείμενο όλες οι παραπομπές των τεχνικών 
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χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο κείμενο των διαγωνιζόμενων στα συγκεκριμένα τεχνικά φυλλάδια 

του κατασκευαστή του οχήματος και του εξοπλισμού.  

Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να επισυναφθεί -επί ποινή αποκλεισμού- και 

ειδικός πίνακας όπου θα φαίνεται αναλυτικά κάθε συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης παράγραφο-παράγραφο 

(Πίνακας Συμμόρφωσης). 

 

 

 

 

4.2.  Λοιπά Στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους όλα τα σχετικά τεχνικά 

φυλλάδια (PROSPECTUS) των προϊόντων που προσφέρονται. Τα PROSPECTUS θα είναι υποχρεωτικά στα 

Ελληνικά ή στα Αγγλικά.  

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης οφείλουν να προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά,επί ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

 Πλήρη στοιχεία που αφορούν τόσο στο όχημα, όσο και στον εξοπλισμό, αναλυτικά κατασκευαστικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή, υποχρεωτικά στα Αγγλικά ή Ελληνικά. 

 Μελέτη επάρκειας της ισχύος του κινητήρα για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μηχανισμών του 

βυτιοφόρου που απαιτούνται κατά τη φάση εργασίας ( αναρρόφηση, υψ.πίεση, κλπ.). 

 Μελέτη κατανομής και ανάλυσης βαρών με τα στοιχεία της υπερκατασκευής (δεξαμενή – αντλίες– 
εξοπλισμός - παρελκόμενα) όπου ο κατασκευαστής θα αναφέρει σαφώς τα μερικά βάρη και το τελικό 
βάρος της υπερκατασκευής πλήρους και κενής. 

 Πλήρη στοιχεία της αντλίας κενού και της αντλίας υψηλής πίεσης συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα 

τεχνικά εργοστασιακά έντυπα. 

 Αναλυτική περιγραφή του χειριστηρίου και των λειτουργιών του στα Ελληνικά. 

 Σχέδια διάταξης του εξοπλισμού (όψεις, κατόψεις) και απαραιτήτως σχετικές φωτογραφίες και 

prospectus ιδίων οχημάτων.  

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την προέλευση του εργοστασίου κατασκευής της 

υπερκατασκευής των προμηθευόμενων οχημάτων.  

 Έγγραφη Δήλωση/Βεβαίωση από τους κατασκευαστές του πλαισίου και της υπερκατασκευής (επίσημη 

μετάφραση-επικύρωση) ότι θα προβούν στην υλοποίηση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης σε περίπτωση που ο προσφέρων αναδειχθεί μειοδότης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι θα αναλάβει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων 

από τις αρμόδιες Αρχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή του οχήματος από την 

Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. είναι η έκδοση πινακίδων  κυκλοφορίας. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. υποχρεούται να παράσχει στον 

προμηθευτή ό,τι είδους δικαιολογητικά χρειασθεί για τον παραπάνω σκοπό. Η δαπάνη έκδοσης της 

άδειας κυκλοφορίας του οχήματος βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Οποιοδήποτε άλλο τεχνικό στοιχείο το οποίο κρίνουν σκόπιμο ότι θα συνδράμει στο έργο της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, επί ποινή αποκλεισμού: 
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 Να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής τεσσάρων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για διάστημα τεσσάρων ημερών στο εργοστάσιο κατασκευής σε δύο 

στάδια.  

      Πρώτο στάδιο ορίζεται ο αρχικός σχεδιασμός της διαμόρφωσης της υπερκατασκευής και των χώρων 

αποθήκευσης.  

      Δεύτερο στάδιο ορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών και πριν την ολοκλήρωση της βαφής, 

προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα, η εργονομία και η συμφωνία του παραχθέντος 

βυτιοφόρου με τα οριζόμενα στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και την προσφορά του Αναδόχου. 

 Επισημαίνεται ότι επειδή ο σχεδιασμός της υπερκατασκευής αποτελεί βασικό στοιχείο της 

ασφάλειας αλλά και της παραγωγικότητας των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε δύσκολες και 

δυσχερείς συνθήκες, βελτιώσεις σε μέρη που αφορούν θέματα εργονομίας και λειτουργικότητας του 

εξοπλισμού ελάσσονος κόστους, οι οποίες προτείνονται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θα πρέπει να γίνονται 

αποδεκτές από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 Κάθε μεταγενέστερη πρόταση τροποποίησης ή βελτίωσης της κατασκευής από πλευράς αναδόχου,  

σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (ως έχει περιγραφεί στην προσφορά του αναδόχου), θα 

υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης που θα έχει το δικαίωμα απόρριψής 

της, στην περίπτωση όπου η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά της είναι ασύμβατα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή το συμβατικό τίμημα. 

 Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση, με έξοδα του, να αποστείλει εξειδικευμένο προσωπικό της 

κατασκευάστριας εταιρείας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών, τρεις  φορές 

κατά μέγιστο, στο διάστημα των τμηματικών παραδόσεων των οχημάτων και όταν ζητηθεί από την 

Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στον 

τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος και της υπερκατασκευής αλλά και προκειμένου να 

ελεγχθούν τυχόν δυσλειτουργίες αυτής.  

 

Σημειωτέον ότι  όλοι οι όροι των προδιαγραφών, όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους, 
θεωρούνται ως “ελάχιστη απαίτηση” και απαράβατοι.  
Αν μία προσφορά δεν συμμορφώνεται κατ’ελάχιστον με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής 

απορρίπτεται αυτόματα. 

 
 5.   ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 Το συμβατικό αντικείμενο (οχήματα και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα στο σύνολό τους) θα 

παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον Ακροκέραμο. 

 Ο χρόνος παράδοσης για τα πρώτα τρία (3) οχήματα ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης  προμήθειας. Για τα δε υπόλοιπα ορίζεται κάθε τρεις (3) μήνες να παραδίδονται 

τμηματικά δύο (2) οχήματα. Μετά την άφιξη εκάστου οχήματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

στον Ακροκέραμο θα πραγματοποιείται ποιοτικός και τεχνικός έλεγχός του από ορισμένη για το σκοπό 

αυτό Επιτροπή. Εφόσον κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί οιοδήποτε ουσιώδες ελάττωμα ή/και 

παρέκκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, υποχρεούται ο ανάδοχος 

να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή/και την παρέκκλιση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατατίθενται και η/οι 

έγκριση/εγκρίσεις τύπου του/των οχημάτων που παραδίδονται. 

 Η/Οι πινακίδα/ες κυκλοφορίας, η/οι άδεια/ες κυκλοφορίας και τα λοιπά έγγραφα του/των 

οχήματος/οχημάτων, ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να κατατίθενται στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στη συνέχεια και κατά μέγιστο εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση εκάστου 

οχήματος. 
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 Μέγιστος χρόνος παράδοσης του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου ορίζονται οι είκοσι τρεις (23) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 

παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο εμπρόθεσμα θα επιβληθεί σ’ αυτόν η προβλεπόμενη από τη 

διακήρυξη ποινική ρήτρα. 

 Παραδοτέο θεωρείται κάθε όχημα κατά το χρόνο άφιξής του στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον 

Ακροκέραμο.  

  Ως χρόνος παράδοσης του συνολικού συμβατικού αντικειμένου θεωρείται η παράδοση των 

οχημάτων, καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων τύπου του κάθε οχήματος, των πινακίδων 

κυκλοφορίας, των αδειών κυκλοφορίας και των λοιπών εγγράφων των οχημάτων, ως προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία.  

 

 

 

6.     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου είναι η κάτωθι: 

 

 Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

βαθμολογία των κριτηρίων. 

 Η βαθμολογία Β ορίζεται από τον τύπο: Β = Σ (βi Χ σi ), όπου σi είναι ο συντελεστής βαρύτητας του 

κριτηρίου i, βi είναι η επιμέρους βαθμολογία για το κριτήριο i. 

 Οι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : 

 

101-120, εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

100,  εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Οι συντελεστές σi είναι οι παρακάτω: 

 

 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 1 της 

παρούσης, συντελεστής σ1=15. 

 

 Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπερκατασκευής, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2 της 

παρούσης, συντελεστής σ2=65. 

 

 Για τους λοιπούς όρους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα 3 της παρούσης, 

συντελεστής σ3= 10. 

 

 Για τη διάρθρωση της προσφοράς, όπως αναφέρεται στην ενότητα 4 της παρούσης, συντελεστής 

σ4=5. 

 

 Για τον τόπο και χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στην ενότητα 5 της παρούσης, συντελεστής 

σ5=5. 

 

Επομένως Β= σ1Χβ1+σ2Χβ2+σ3Χβ3+σ4Χβ4+σ5Χβ5 =  

15Χβ1+65Χβ2+10Χβ3+5Χβ4+5Χβ5 
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Κάθε κριτήριο υποδιαιρείται σε υποκριτήρια με συντελεστές βαρύτητας σi,j και βαθμολογία 

αντίστοιχη βi.j. 

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι εξής: 

 

 ΟΧΗΜΑ (σ1=15) 

β1 = σ1.1 Χβ1.1 + σ1.2Χβ1.2 + σ1.3 Χβ1.3 + σ1.4Χβ1.4 +σ1.5Χβ1.5 

σ1.1 Κινητήρας 20% 

σ1.2 Κιβώτιο – Φρένα - Μετάδοση Κίνησης – Ανάρτηση - Σύστημα Διεύθυνσης 20%  

σ1.3 Επάρκεια ωφέλιμου φορτίου 35% 

σ1.4 Κατασκευή πλαισίου – θάλαμος οδήγησης 15% 

σ1.5 Διαστάσεις 10% 

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σ2=65) 

β2=σ2.1Χβ2.1 + σ2.2Χβ2.2 + σ2.3Χβ2.3 + σ2.4χβ2.4 

 

σ2.1 Σύστημα Αναρρόφησης 25% 

σ2.2 Σύστημα Υψηλής Πίεσης 25% 

σ2.3. Απρόσκοπτη και αδιάλειπτη Λειτουργία-Παραγωγικότητα Οχήματος 40% 

σ2.4 Λοιπά Στοιχεία Υπερκατασκευής Εργονομία – Λειτουργικότητα 10% 

 

 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣMOY (σ3=10) 

β3=σ3.1Χβ3.1 + σ3.2Χβ3.2 + σ3.3Χβ3.3 + σ3.4Χβ3.4  

 

σ3.1 Υποδομή Διαγωνιζομένων 35%  

σ3.2 Αξιοπιστία-Εμπειρία-Υποδομή Κατασκευαστών Υπερκατασκευής 40%   

σ3.3 Εγγύηση 10% 

σ3.4 Τεχνική Υποστήριξη-Ανταλλακτικά 15% 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σ4=5) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (σ5=5) 

 

 Ως βάση βαθμολογίας (β5=100) θεωρούνται οι είκοσι τρεις (23) μήνες. 

 Χρόνος παράδοσης μετά τους είκοσι (20) μήνες και μέχρι τους είκοσι τρεις (23) μήνες επιφέρει 

βαθμολογία β5=110 

 Χρόνος παράδοσης μικρότερος των είκοσι (20) μηνών επιφέρει βαθμολογία β5=120. 

 

7.   ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την 

τιμή του λόγου  

Λ = Κ / Β 

 

όπου Β είναι η βαθμολογία των κριτηρίων και  

Κ είναι το κόστος της οικονομικής προσφοράς.  

Επικρατέστερη προσφορά θεωρείται εκείνη με την μικρότερη τιμή του Λ.  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ   

ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ600 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Αριθμός της προκήρυξης 
Δ6642 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εθνική επίσημη εφημερίδα 
- 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
Δ6642 
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) & ΔΕΚΑ (10) 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
Δ6642 
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
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α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
#1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
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- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ, με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 
οντότητες. 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δε 
στηρίζεται ο οικονομικός φορεας 
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
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από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 
 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 
L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
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ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
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- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
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Εκδότης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι  

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
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Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

19PROC004828860 2019-04-19



 

 

Σελίδα 89 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 

Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ 
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΣ είναι ο εξής: 
Αριθμός ετών 
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- 
Μέσος κύκλος εργασιών 
- 
--- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Σύσταση οικονομικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα: 
 
Προσδιορίστε 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου 
τύπου 
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν 
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία 
έτη. 
 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
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Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
Το μέσο ετήσιο εργατικό δυναμικό του οικονομικού φορέα για τα τελευταία τρία 
έτη: 
 
Έτος 
- 
Αριθμός 
- 
Έτος 
- 
Αριθμός 
- 
Έτος 
- 
Αριθμός 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
Προσδιορίστε 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες 
χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει 
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 

Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Μέρος VI: Τελικές δλώσεις 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
 

 

 

 

 

 

19PROC004828860 2019-04-19



 

 

Σελίδα 99 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα»    Προς Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 

Επωνυμία:      Ημερομηνία: ….. / ….. / 2019 

Εκπρόσωπος: 

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) & ΔΕΚΑ (10) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την ….. / ….. / 2019 

Η Οικονομική Προσφορά εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα1: 

 

 
 

ΟΜΑ-
ΔΕΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑΣ  
(ΤΜΧ) 

1 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΟΧΗΜΑ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (€) 

2 
ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α. 

24% ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤ

ΟΣ (€) 

3 
ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΕΛΟΣ 

ΤΑΞΙΝΟ-
ΜΗΣΗΣ 

(€) 

4 
ΕΞΟΔΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – 

ΤΕΛΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ – ΤΕΛΩΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗ-

ΣΗΣ 

5 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 1, 3, 4 

1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
& ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΑΠΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

(ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ) 
(CPV : 

34133100-9) 
 

18 «ΑΡΙΘ-
ΜΗΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘ-
ΜΗΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘ-
ΜΗΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘΜΗ-
ΤΙΚΗ ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ» 

2 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΟΧΗΜΑ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
& ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ΜΙΚΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ) 
(CPV : 

34133100-9) 
 

10 «ΑΡΙΘ-
ΜΗΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘ-
ΜΗΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘ-
ΜΗΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘΜΗ-
ΤΙΚΗ ΤΙΜΗ» 

«ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ» 

ΣΥΝΟΛΟ : 28     «ΑΡΙΘΜΗ
-ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ» 

«ΟΛΟΓΡΑ
ΦΩΣ» 

Φ.Π.Α. 24%        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :        

                                                           
1
Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει τις γραμμές που αντιστοιχούν στο / στα τμήματα στα οποία συμμετέχει, απαλείφοντας 

εκείνο / εκείνα το/τα τμήματα για τα οποία δεν συμμετέχει.  
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Για τον «Οικονομικό Φορέα» 

Με εκτίμηση, 

«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………5 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..6  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

                                                           
2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4
 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

5
 ο.π. υποσ. 3. 

6
 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................7 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............8, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

την…………………………. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 9 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 10.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της11.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε12. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 

 

 

                                                           
7
 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
8
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά.  

9
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

10
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014).  

11
 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

12
 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

                                                           
1
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
 Όπως υποσημείωση 3. 

5
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση. 
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Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα), με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την……… . 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

9
 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ: 1 

                                                                                                      EΥΡ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ………………………………………… 

EΥΡΩ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………................................... 

                                       ……………………………………………………………………………………………………............................... 

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ………………. 

                    ΕΠΩΝΥΜΟ                                          ΟΝΟΜΑ                                               ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

                ……………….………………......………………………......………………………………..................................................... 

Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......……............................................... 

Α. Δ. Τ. …………………………………......………………………......…………………......……………................................................ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ …………………………………......………………………......…………………………......….................................................... 

                                                                        ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………………................................. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23                                              ΕΓΓΥΗΣΗ 

KΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ……………………………………...………………………….. 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΤΙΣ …………………………………………… ME ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ…………..  

ΓΙΑ ΤΗΝ………………………………………………………………………………………………………….…………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. …………………………………………………. (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………………..…………. ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 

                                            Αθήνα……………………………………….20…. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ       ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ: 1 

                                                                                                     EΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): …………………………………….. 

EΥΡΩ (ολογράφως) : …………………………………………………………………………………………………………………................. 

                                   ……………………………………………………………………………………………. ……………………................. 

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ.: ………………. 

                               ΕΠΩΝΥΜΟ                                       ΟΝΟΜΑ                                                ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

               …………………………………......………………………......……………………………..……………................................... 

Α.Φ.Μ. …………………………………......………………………......…………………………......…………….................................. 

Α. Δ. Τ. …………………………………......………………………......…………………………......……………................................... 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Δ/ΝΣΗ …………………………………......………………………......…………………………......…………….................................... 

                                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………………...................... 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23                                                    ΕΓΓΥΗΣΗ 

KΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 

ΜΕ ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….................................................................... 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ………………………………………… (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ………………………………………….………….) 

ΑΠΟΦΑΣΗ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : ………………………………………………………………………………………….................................. 

                                                          ΑΘΗΝΑ …………………………………..20….. 

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                         Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

________________________________________________________________________ 
 

Εισαγωγή 
 
Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 
«Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.», εδρεύουσα στον Δήμο Γαλατσίου, οδός Ωρωπού αρ. 156, με ΑΦΜ 094079101, ΔΟΥ ΦΑΕ 
Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (στο εξής η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.») ενεργώντας ως «υπεύθυνος 
επεξεργασίας», δεσμεύεται βάσει των οριζόμενων από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 [«Για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»] απέναντι στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, στους 
αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει ή/και αναθέτει ή/και επιβλέπει, καθώς και στους 
τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην σύμβαση, ήτοι, ενδεικτικώς αναφερόμενους, στους υπεργολάβους, 
στους τρίτους οικονομικούς φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται οι ανάδοχοι σεβόμενη την 
ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των 
προσωπικών τους δεδομένων. 
 
Ως «προσφέροντες οικονομικοί φορείς» ή «ανάδοχοι» για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζονται όλοι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλουν 
προσφορά ή στους οποίους κατακυρώνεται μία σύμβαση έργου, μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών 
επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται 
στον ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Α’ 147). 
 
 

Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «πολιτική») είναι αφενός 
η περιγραφή του πλαισίου εντός του οποίου η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των 
προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση 
και αφετέρου η ενημέρωσή τους σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ο 
τρόπος επεξεργασίας τους (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κ.ά.), τα μέσα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
(προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι και λοιπά εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα) έναντι 
αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.  
 
Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα αποτελούν νομικά πρόσωπα, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μετόχων, των μελών του διοικητικού ή/και εποπτικού τους 
οργάνου, των διαχειριστών, των νομίμων εκπροσώπων τους και ενδεχομένως του προσωπικού που αυτοί 
απασχολούν καθώς και άλλων συνεργατών τους που μπορεί να αναλάβουν την υλοποίηση του 
συμβατικού αντικειμένου (π.χ. τα μέλη ομάδας εργασίας του αναδόχου για την εκτέλεση σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεν θα συμβάλλονται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας). 
 
Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανεξαρτήτως του τόπου ή/και του μέσου συλλογής ή/και αποθήκευσής τους. 
 
Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει οριστεί η Αικατερίνη Βλαστάρη 
(dpo@eydap.gr). 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Σκοπός Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει δικαίωμα ως υπεύθυνος επεξεργασίας να προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων με τους 
οποίους συμβάλλεται καθώς και όλων των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση, όπως για 
παράδειγμα υπεργολάβων ή δανειζόντων την εμπειρία.  
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων θα γίνεται αποκλειστικά για 
σκοπούς αξιολόγησής τους στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης υλοποίησης και υποστήριξης 
κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί ή υφίσταται μεταξύ αυτών και της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και για σκοπούς σχετιζόμενους με την εκπλήρωση των εν γένει υποχρεώσεών τους που 
απορρέουν είτε από την συναφθείσα σύμβαση, είτε ευθέως από το νόμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
εθνικού και ενωσιακού δικαίου.  

 
 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις 
 
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχουν 
γνωστοποιηθεί σε αυτήν από το ίδιο τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο ή προκύπτουν 
από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές. 
 
Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, με την παρούσα πολιτική προβλέπεται ότι συλλέγονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων για σκοπούς σχετικά ιδίως με 
την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τον ν.4412/2016, της τήρησης αρχείου συμβάσεων, 
των απαραίτητων επιδόσεων εγγράφων, της εκκαθάρισης δαπανών και των εκατέρωθεν απαιτήσεων, της 
έκδοσης εντολών πληρωμής. 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο των διαδικασιών 
ανάθεσης και των συμβάσεων που τελικώς κατακυρώνει στους αναδόχους, ως αυτά αφορούν κατά 
περίπτωση την εκάστοτε σύμβαση, ενδεχομένως να αφορούν κατά περίπτωση τα εξής:  
 

 Ονοματεπώνυμο 

 Πατρώνυμο 

 Μητρώνυμο 

 Ημερομηνία γέννησης 

 Στοιχεία ταυτότητας 

 ΑΦΜ - ΔΟΥ 

 Email 

 Διεύθυνση 

 Τηλέφωνο 

 Φαξ 

 Απόσπασμα ποινικού Μητρώου μελών διοικητικού ή/και εποπτικού οργάνου, Διευθύνοντος 
Συμβούλου, διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων 

 Πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε οιαδήποτε πτωχευτική ή/και προπτωχευτική διαδικασία 

 Βεβαίωση μη παύσης εργασιών 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πτυχία 
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 Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

 Διάφορες Γνώσεις/ Δεξιότητες 

 Εργασιακή εμπειρία 

 ΑΜΚΑ 

 IBAN 

 Έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ 

 
Σε περίπτωση που με πρωτοβουλία ορισμένου προσφέροντος οικονομικού φορέα, αναδόχου ή τρίτου 
εμπλεκόμενου στην σύμβαση προσκομιστούν δικαιολογητικά που εμπεριέχουν και άλλες κατηγορίες 
απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων ειδικών κατηγοριών, που δεν έχουν προβλεφθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, αυτά παρέχονται ελευθέρως και με τη ρητή 
συγκατάθεσή τους και θα συνυποβληθούν σε επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο των ως άνω 
σκοπών. 
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω προσώπων εκκινεί με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε ορισμένη διαδικασία ανάθεσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την μετέπειτα 
υποβολή σχετικής προσφοράς παρέχοντας τα απαιτούμενα από την διακήρυξη ή τις εν γένει 
προδιαγραφές διεξαγωγής της διαδικασίας στοιχεία, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, απόσπασμα ποινικού μητρώου κ.λπ. τα οποία αποθηκεύονται είτε με 
ηλεκτρονικό τρόπο είτε όχι. Το είδος των μετέπειτα πράξεων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 
(κατά το προσυμβατικό αλλά και το συμβατικό στάδιο) εξαρτάται από τις προβλέψεις διεξαγωγής κάθε 
διαδικασίας (διακήρυξη κ.λπ.), σύμφωνα και με την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία περί ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων και θα γίνονται με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των προσφορών και την 
επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς αλλά και τους αναδόχους μετά την σύναψη της σύμβασης. 
 

 

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποτελεί η ενάσκηση 
δημόσιας εξουσίας καθ’ ο μέρος αυτή εκδηλώνεται με την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων και κατακύρωσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο  ν.4412/2016 καθώς και επίβλεψης της 
εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν. Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ανάθεσης 
(προσυμβατικό στάδιο) αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο και τυχόν τρίτα 
εμπλεκόμενα σε αυτήν πρόσωπα, όπως υπεργολάβους (συμβατικό στάδιο) πραγματοποιείται αφενός 
αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
διαγωνιστική ή μη διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και την διακήρυξη (εάν υφίσταται) 
προκειμένου να ανατεθεί και κατακυρωθεί η δημόσια σύμβαση και αφετέρου διασφάλιση της τήρησης 
των συμβατικών δεσμεύσεων των αναδόχων και των τρίτων προσώπων μέσω της επεξεργασίας των 
προσωπικών τους δεδομένων (π.χ. αποθήκευση δεδομένων). 
 
Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το σύννομο της επεξεργασίας από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των προσωπικών 
δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων αλλά και των αναδόχων εδράζεται επιπλέον και στην 
τήρηση έννομων, απορρεουσών ιδίως εκ του ν. 4412/2016, υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στην 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος εξασφαλίζοντας μέσω της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων την 
αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος και στην εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. 
 
 

Διαβίβαση και κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους 
 
Τα στοιχεία των ανωτέρω μνημονευόμενων προσώπων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι κ.ά.) 
ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημόσιες αρχές ή να 
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γνωστοποιούνται και να υπόκεινται σε επεξεργασία και από τρίτους συνεργάτες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που 
ενεργούν υπό την εποπτεία και τις κατευθύνσεις της τελευταίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, με τους 
οποίους η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεσμεύεται με σύμβαση που θα εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους τους σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
όπως ενδεικτικά εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την χρήση και διαχείριση των πληροφορικών της 
συστημάτων, την επικοινωνία με τους καταναλωτές, την αποστολή λογαριασμών και ενημερώσεων, την 
διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η συνεργασία με τους οποίους κρίνεται 
αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταξύ τους σχέσης και την αποτελεσματική λειτουργία 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η πολιτική για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την 
επεξεργασία πρόσωπα για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως υπεύθυνου επεξεργασίας παρατίθεται στο 
Μέρος Β’ της παρούσας. 
 
Αναλυτική ενημέρωση για τις επωνυμίες των συνεργατών μας δύναται να παρασχεθεί κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος. 
 

Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα λάβει χώρα καθ’ όλη την 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, της συμβατικής σχέσης των αναδόχων με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των 
επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας σύμβασης κατά τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε 
αυτήν ή μετά από τυχόν καταγγελία της σύμβασης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα εξακολουθήσει να υφίσταται αποκλειστικά για σκοπούς αποθήκευσης, για την τήρηση 
αρχείου ή/και για την περίπτωση έγερσης αξίωσης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή/και 
ελέγχου από τις δημόσιες αρχές. 
 
 

Δικαιώματα και άσκησή τους 
 
Με τον Κανονισμό αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα των προσφερόντων 
οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση προσώπων: 

 Δικαίωμα διαφανούς, κατανοητής και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (άρθρα 12, 13, 14, 15 έως 22 του Κανονισμού), 
δηλαδή δικαίωμα ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα (όπως 
αναλυτικά γίνεται με την Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
έχει αναρτηθεί στην ιστοθέση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., www.eydap.gr) 

 Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Κανονισμού) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. 
Σημειώνεται ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Για τυχόν επιπλέον 
αντίγραφα η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους. Το 
δικαίωμα λήψης αντιγράφου δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων 
προσώπων. 

 Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του Κανονισμού) τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών. 
 Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 του Κανονισμού) των δεδομένων. Το 

δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να  εφαρμοσθεί στο βαθμό που η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για σκοπούς 
αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς εκ μέρους της 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

 Δικαίωμα εξασφάλισης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εκτός της 
αποθήκευσης αυτών (άρθρο 18 του Κανονισμού). 

 Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 
Δηλαδή, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, 
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ανάδοχοι κ.λπ.) δικαιούνται να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με 
την ιδιαίτερη κατάστασή τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων παρά την ενδεχόμενη εναντίωση 
κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την 
επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 
υποκειμένου των δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της εκ 
της δημόσιας σύμβασης. 

 Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης (άρθρο 7 του Κανονισμού), δηλαδή τα 
υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων δύνανται να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους 
οποιαδήποτε στιγμή αποκλειστικά και μόνο για την επεξεργασία που γίνεται με βάση 
προηγούμενη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων δεν 
επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτήθηκε η 
ανάκληση. 

 Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr) σε περίπτωση 
παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων. 

Τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eydap.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Ιλισίων 
9, Αθήνα 157 71, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που παρέχεται.  
 
Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 
ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να ζητήσει την παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας. 

 
 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας των προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού, όπως ενδεικτικά κρυπτογράφηση και τακτικές 
δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, εισαγωγή ειδικών 
κωδικών σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της κ.ά. και τηρεί τις αρχές 
της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή της νομιμότητας, 
αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή 
της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5 του Κανονισμού). Με γνώμονα την διαφύλαξη της 
ιδιωτικότητας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, μέσω της 
υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο Κανονισμός. Τα δεδομένα 
διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της 
πληροφορίας. 
 

 
Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων 
Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αναφορικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν 
παραβίασή τους για την καλύτερη δυνατή διασφάλισή σας. 
 
Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των προσωπικών δεδομένων οφείλετε να ενημερώσετε την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
αμελλητί, μόλις αντιληφθείτε ενδεχόμενη παραβίαση, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά παραδείγματα: 1) Απώλεια αλληλογραφίας ή ανάγνωση 
αυτής από μη εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, 2) Επίθεση ασφαλείας (Hacking), 3) Κακόβουλο λογισμικό 
(π.χ. ιός, ransomware), 4) E-mail εξαπάτησης (phishing), 5) Δημοσίευση/κοινοποίηση δεδομένων εκ 
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παραδρομής, 6) Επίδειξη/χορήγηση/διαβίβαση δεδομένων λάθος προσώπου, 7) Προφορική διάδοση 
δεδομένων εκ παραδρομής. 
Ελέγχετε αν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξετε πάσα αναγκαία πληροφορία την 
οποία η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

Εκτελούντα την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρόσωπα 
 
Όταν ο εκάστοτε ανάδοχος ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με τους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην σύμβαση (π.χ. 
υπεργολάβους), οι οποίοι για τους σκοπούς της παρούσας ορίζονται ως «υπό-εκτελούντες την 
επεξεργασία», και με τους οποίους συνδέεται με οιαδήποτε συμβατική σχέση διάφορη της συμβατικής 
του σχέσης (αναδόχου) με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία για 
λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, των εξής προσώπων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
πελατών, εργαζομένων, συνεργατών, συμβούλων και προμηθευτών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία θα αποτελεί 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. 
 
Τα όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική ως κάτωθι ισχύουν και για τα υπό-εκτελούντα την 
επεξεργασία πρόσωπα. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία παύει όλες τις εργασίες σχετικά με τα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και όπως ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω κατά την λήξη ή την 
καθοιονδήποτε τρόπο λύση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης ή κατόπιν γραπτής εντολής της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας). Ωστόσο, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο εκτελών την 
επεξεργασία μετά την σύναψη της σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν παρά τη γενόμενη καταγγελία ή 
την καθοιονδήποτε τρόπο λύσης της δημόσιας σύμβασης. 
 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία:  

i. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον σκοπό που είναι αντικείμενο 
της συμφωνηθείσας επεξεργασίας και σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε., εκτός αν άλλως απαιτείται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο 
εμπίπτει ο εκτελών την επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να παρέχει σχετική 
πληροφόρηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ii. συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., φέροντας την ευθύνη αποδείξεως της 
συμμορφώσεως με αυτό και ενημερώνει αμέσως της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εάν, κατά τη γνώμη της, 
οδηγία ή εντολή της, παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο, 

iii. εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω, 

iv. τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργεί για την Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Κανονισμού, 

v. εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης, 

vi. διασφαλίζει λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ότι όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 
(π.χ. προσωπικό, υπεργολάβος, προστηθείς) επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
βάσει των συμπεφωνηθέντων στην δημόσια σύμβαση και διαθέτουν πρόσβαση σε αυτά. Τα 
ανωτέρω πρόσωπα:  

(α) θα είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργάζονται 
αυτά μόνο κατόπιν οδηγιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,  
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(β) αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησής τους 
στην επεξεργασία. 
(γ) έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένα και δομές για τη 
διενέργεια και εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας σύμβασης και για την συμμόρφωση με το ισχύον 
νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο στο πλαίσιο των ευθυνών τους ως εκτελών την επεξεργασία  
(δ) λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
vii. ελέγχει σε σχέση με τα εργαλεία, προϊόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες του, την τήρηση των αρχών 

της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.  
viii. επικουρεί την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά τη διενέργεια των Εκτιμήσεων Αντικτύπου (DPIA) σχετικά με 

την προστασία δεδομένων και των προηγούμενων διαβουλεύσεων με τις εποπτικές αρχές ή 
άλλες αρμόδιες αρχές προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες προκύπτουν 
βάσει διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και στις οποίες εμπίπτει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τη 
φύση της επεξεργασίας και των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στον εκτελούντα την 
επεξεργασία.  

 
O εκτελών την επεξεργασία ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον εκτελούντα (π.χ. υπεργολάβο) για 
την διεξαγωγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνει τον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας εκ των προτέρων για τυχόν προτεινόμενες αλλαγές σχετικά με την προσθήκη 
ή την αντικατάσταση άλλων εκτελούντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναφέρουν σαφώς τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του εκτελούντα και τις ημερομηνίες της εργασίας του. Αυτή η εκτέλεση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο υπεύθυνος δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός ευλόγου χρόνου. 
 
Σε περίπτωση πρόσληψης άλλων εκτελούντων, ο εκτελών θα λαμβάνει την γραπτή έγκριση, προγενέστερη 
και ειδική από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Είναι ευθύνη του αρχικού εκτελούντα να εξασφαλιστεί ότι ο 
υπο-εκτελών έχει τις ίδιες επαρκείς εγγυήσεις ως προς την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του 
υπευθύνου της επεξεργασίας και στην περίπτωση που επόμενος εκτελών δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του για την προστασία των δεδομένων. 
 
 

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
κατά περίπτωση: 
(α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα κατά 
τις διαβιβάσεις και την αποθήκευση αυτών, 
(β) της δυνατότητας διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 
αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 
(γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο, σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, 
(δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών 
και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 
(ε) εκτίμησης του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τα ρίσκα που απορρέουν από 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή: τυχαία καταστροφή, παράνομη καταστροφή, απώλεια, 
αλλοίωση, κοινολόγηση ή προσπέλαση χωρίς άδεια  
(στ) απόδειξη συμμόρφωσης ως προς την ψευδωνυμοποίηση - κρυπτογράφηση, την διασφάλιση 
απορρήτου - ακεραιότητας - διαθεσιμότητας - αξιοπιστίας· επάρκεια & καταλληλότητα τεχνικών - 
οργανωτικών μέτρων, που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τα οποία 
συνίστανται σε: τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης 
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(θ) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ενεργούν υπό την εποπτεία του 
εκτελούντα την επεξεργασία και κατόπιν γραπτής εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας ή κατόπιν 
υποχρέωσης από τη νομοθεσία. 
Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει, κατά τον χρόνο υπογραφής της δημόσιας σύμβασης αλλά και 
οιαδήποτε άλλη στιγμή απαιτηθεί αυτό από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., και εγγυάται ότι διαθέτει σχέδιο 
επιχειρησιακής συνέχειας/ ανακάμψεως από καταστροφή, το οποίο επιτρέπει τη συνέχεια όλων των 
μέσων, που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών της συμβάσεως και την απρόσκοπτη και ακώλυτη 
παροχή αυτών προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα 
πλαίσια αυτά, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει και δοκιμάζει το ως άνω σχέδιο, για κάθε εξέλιξη 
αυτού, αλλά και για κάθε συμβάν, δέχεται έλεγχο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με την 
επάρκεια του σχεδίου καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των διορθώσεων, που 
θα του ζητηθούν και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ή από 
την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. 
 
 
 

Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων -διαδικασία απάντησης σε αίτημα του 
υποκειμένου 
 
Στο μέτρο του δυνατού, ο εκτελών επικουρεί τον υπεύθυνο της επεξεργασίας στην εκπλήρωση της 
υποχρέωσής του να απαντά σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 
δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας, δικαίωμα να μην αποτελέσει αντικείμενο αυτοματοποιημένης ατομικής απόφασης 
(συμπεριλαμβανομένου του profiling). 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία: 

 ενημερώνει την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αμελλητί αν ο εκτελών την 
επεξεργασία ή ο υπό-εκτελών (π.χ. υπεργολάβος) λάβει ένα αίτημα από υποκείμενο των δεδομένων 
και σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, και 

 διασφαλίζει ότι τα τρίτα εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα (π.χ. υπεργολάβος) δεν απαντούν σε 
αιτήματα πέραν των οδηγιών του υπεύθυνου επεξεργασίας ή όπως απαιτείται από το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία, οπότε και ο εκτελών την 
επεξεργασία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την απαίτηση αυτή πριν απαντήσει στο αίτημα. 

 
 

Έλεγχος του Εκτελούντος την Επεξεργασία 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας να θέτει στη 
διάθεση αυτού όλες τις πληροφορίες (όπως ενδεικτικά σχετικές πιστοποιήσεις, αναφορές ελέγχου, 
αποτελέσματα τακτικών δοκιμών, αποτιμήσεις και αξιολογήσεις των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων) 
που απαιτούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις, που απορρέουν από την δημόσια σύμβαση και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της δημόσιας σύμβασης και για δώδεκα μήνες μετά το πέρας της επεξεργασίας ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ελέγχει, με δικά του έξοδα, και ο εκτελών την 
επεξεργασία υποχρεούται να παράσχει στους υπαλλήλους του υπευθύνου επεξεργασίας, στον 
εξουσιοδοτημένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανεξάρτητο ελεγκτή ή/και στους αντιπροσώπους τους 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτού και τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση προσώπων που ενήργησαν 
ως εκτελούντες επεξεργασία (εφόσον υπάρχουν), στα δεδομένα, στα αρχεία, στους ελέγχους, στις 
πολιτικές και στις διαδικασίες, τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 
οι εκτελούντες την επεξεργασία συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της σύμβασης και της νομοθεσίας. 
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Ο ως άνω έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς τον 
εκτελούντα την επεξεργασία για την διενέργεια ελέγχου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν να 
διεξάγει τον έλεγχο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων, τα οποία θα 
διενεργήσουν τον έλεγχο καθώς και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτού. 
 
Οι εκτελούντες την επεξεργασία (ανάδοχος, υπεργολάβος εφόσον υπάρχει κ.ά.) δεν υποχρεούνται να 
παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για τους σκοπούς του ελέγχου: 
α. σε οποιονδήποτε, αν δεν τους παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του και της αρμοδιότητας 
ελέγχου, 
β. εκτός των ωρών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του εκτελούντα. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να προβεί σε έλεγχο, χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση 
ενημέρωσης του εκτελούντος την επεξεργασία, εφόσον: 
α. συντρέχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή 
β. ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρεί εύλογα αναγκαία την διενέργεια ελέγχου λόγω βάσιμων ενδείξεων 
περί μη συμμόρφωσης του εκτελούντος την επεξεργασία με την δημόσια σύμβαση, ή 
γ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο βάσει του νομοθετικού 
πλαισίου, αποφάσεως εποπτικής αρχής ή άλλης παρόμοιας ρυθμιστικής αρχής υπεύθυνης για την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε οποιαδήποτε χώρα, ή 
δ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο κατόπιν αιτήματος 
υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο διατυπώνονται ζητήματα ως προς τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας.  
 
Ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση σφαλμάτων ή ελλείψεων, 
εφόσον εντοπιστούν τέτοια από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τελευταίας εντός 
του χρονοδιαγράμματος που θα οριστεί από αυτήν. 
 
 

Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται στον εκτελούντα από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και 
υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν 
διαβιβάζει σε αποδέκτες ή/και τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με 
εξαίρεση την περίπτωση, που υποβάλλεται αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων ή/και της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. οπότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επιστραφούν σε αυτήν ή στο υποκείμενο των 
δεδομένων.  
 
Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των οριζομένων 
στην προηγούμενη παράγραφο, ο εκτελών την επεξεργασία θα πληροφορεί εγγράφως τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία δεν επεξεργάζεται ούτε διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει 
ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ήτοι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..  
 
 

Πρόσληψη υπό -εκτελούντων την επεξεργασία προσώπων από τον ανάδοχο 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν από την πρόσληψη 
άλλου υπό-εκτελούντα την επεξεργασία και την ανάθεση εργασιών σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του 
συνόλου των πληροφοριών που θα υπόκεινται προς επεξεργασία και θα αναλάβει ο υπό-εκτελών την 
επεξεργασία. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω αιτήματος περί αναθέσεως της 
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επεξεργασίας σε υπεργολάβο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στον εκτελούντα την 
επεξεργασία αν αποδέχεται ή όχι την πρόσληψη υπεργολάβου. Μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης άδειας του 
υπευθύνου επεξεργασίας στον εκτελούντα την επεξεργασία, για την πρόσληψη ορισμένου υπό-
εκτελούντος την επεξεργασία προσώπου και την αρμοδιότητα να παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία 
κατευθύνσεις όμοιες με εκείνες, που του έχουν δοθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον υπό-εκτελών 
την επεξεργασία, ήτοι να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του παρέχει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτού, θα πραγματοποιείται η ανάθεση της 
επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω σε υπό-εκτελούν την επεξεργασία πρόσωπο. Ο εκτελών την επεξεργασία, 
καθώς και οποιοσδήποτε εκ μέρους αυτού, υποχρεούται να μην αναθέτει (ή κοινοποιεί δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας) σε οποιοδήποτε τρίτο εμπλεκόμενο στην σύμβαση 
πρόσωπο, πριν την ρητή έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι, οποιοδήποτε τρίτο εμπλεκόμενο στην σύμβαση πρόσωπο, το 
οποίο έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, θα συμβάλλεται με τον εκτελούντα την 
επεξεργασία, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται στους όρους της παρούσης 
πολιτικής και στην δημόσια σύμβαση και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι θα προβαίνει (ο εκτελών 
την επεξεργασία) σε όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες και εγγυήσεις, ώστε να τηρείται επαρκές 
επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
 
Σε περίπτωση που ο υπό-εκτελών την επεξεργασία δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την τήρηση των υποχρεώσεων του υπό-εκτελούντος την επεξεργασία. 
 
 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει και εγγυάται κατά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ότι έχει 
θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειρίσεως 
περιστατικών παραβιάσεως και ότι το προσωπικό του και οι εν γένει προστηθέντες του, οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση ή επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι σε γνώση των σχετικών 
πολιτικών και διαδικασιών και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση 
παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται θα ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός 24 ωρών από 
το χρονικό σημείο, που ο εκτελών την επεξεργασία ή ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία αντιληφθεί 
παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του υπεύθυνου επεξεργασίας, παρέχοντας στον υπεύθυνο επεξεργασίας επαρκή πληροφόρηση, που θα 
του επιτρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτική αρχή ή/και στα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με αυτά που 
ορίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στο άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Η ενημέρωση αυτή θα 
περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τις κατηγορίες και τον κατά προσέγγιση αριθμό των υποκειμένων των 
δεδομένων και των αρχείων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που σχετίζονται με το περιστατικό αυτό, τις επιπτώσεις και 
τις πιθανές συνέπειες για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τα θιγόμενα υποκείμενα δεδομένων από το Περιστατικό 
αυτό Ασφαλείας καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον εκτελών την 
επεξεργασία.  
 
Σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόσει άμεσα και με δικά του 
έξοδα (στο βαθμό που το Περιστατικό Ασφάλειας οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του υπό την 
δημόσια σύμβαση), όλα τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτιών του Περιστατικού 
Ασφαλείας και θα συμβουλεύεται καλόπιστα την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σχετικά με τις προσπάθειες 
αποκατάστασης που είναι απαραίτητες και εύλογες. Ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει κάθε εύλογα 
απαιτούμενη συνδρομή στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο των διορθωτικών ενεργειών που θα λαμβάνονται 
από αυτήν. 
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Ο εκτελών θα εξασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες αποκατάστασης προβλέπουν, χωρίς περιορισμό, την 
πρόληψη της επανάληψης του ίδιου τύπου Περιστατικού Ασφαλείας και θα ενημερώνει την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
για όλα τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί και για τις προσπάθειες αποκατάστασης που έχουν 
αναληφθεί. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει οιασδήποτε μορφής ενημέρωση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dpo@eydap.gr καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό +30 210 749 5156. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να 
λειτουργεί κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας προκειμένου να τον επικουρεί στην έρευνα, στον 
περιορισμό και στην αντιμετώπιση κάθε περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι οι υπό-εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους έχει 
συμβληθεί με ξεχωριστή σύμβαση εφαρμόζουν πολιτικές διαχειρίσεως παραβιάσεων προσωπικού 
χαρακτήρα με ανάλογες διαδικασίες και έχουν λάβει όλα τα αντίστοιχα μέτρα. 
 
Η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης δεν αναιρεί άλλες υποχρεώσεις ενημέρωσης του εκτελούντος την 
επεξεργασία, οι οποίες έχουν τυχόν προβλεφθεί στην δημόσια σύμβαση και οι οποίες εξακολουθούν να 
ισχύουν.  
 
 

Πολιτική διαγραφής ή Επιστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο υπό-εκτελών την επεξεργασία οφείλουν να διαγράψουν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών, από την 
ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία θα βεβαιώνει την διαγραφή όλων 
των αντιγράφων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και τυχόν έχει διαβιβάσει στον υπό-εκτελών την επεξεργασία. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, να απαιτήσει από τον 
εκτελούντα εγγράφως και το αργότερο έως την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας να του επιστρέψει 
το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας σε αντίγραφο μέσω 
ασφαλούς αρχείου, ο μορφότυπος του οποίου έχει προσυμφωνηθεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και 
να διαγράψει, βεβαιώνοντας παράλληλα την διαγραφή, όλων των υπόλοιπων αντιγράφων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, που επεξεργαζόταν ο εκτελών την επεξεργασία 
ή/και ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία διατηρούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, όταν απαιτείται από το ισχύον 
νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και μόνο για την περίοδο που απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του συνόλου 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας και ότι η εν λόγω επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που 
απαιτούν την αποθήκευσή τους και για κανέναν άλλο σκοπό. 
 
Ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας έγγραφη βεβαίωση για την πλήρη 
συμμόρφωση του ίδιου και των υπό-εκτελούντων την επεξεργασία με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
πολιτική και στην δημόσια σύμβαση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας, 
εκτός αν απαιτείται να προσκομιστεί η εν λόγω βεβαίωση νωρίτερα λόγω καταγγελίας στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή λόγω οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής 
διαμάχης, στην οποία περίπτωση η βεβαίωση θα προσκομιστεί άμεσα.  
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Μη τήρηση της παρούσης πολιτικής και των σχετικών προβλεπόμενων στην δημόσια σύμβαση 
 
Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και των υπό-εκτελούντων την 
επεξεργασία όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και θα προβλέπονται στην δημόσια σύμβαση 
θα συνεπάγεται την επιβολή ποινικών ρητρών κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε δημόσια σύμβαση. Ο 
εκτελών την επεξεργασία θα ευθύνεται για κάθε πταίσμα αυτού, των υπό-εκτελούντων την επεξεργασία 
και των εν γένει προστηθέντων του και θα υπέχει υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης κάθε ζημίας της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία θα οφείλεται ή θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την παράβαση από τον 
εκτελούντα των όρων της δημόσιας σύμβασης ή/και του ισχύοντος εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. 
 
Ο εκτελών επεξεργασία σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε αναληφθείσας υποχρέωσής του έναντι 
της ΕΥΔΑΠ θα θεωρείται ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας. 
 
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας, ο ανάδοχος καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην 
εκτέλεση εργασιών της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του αναδόχου 
διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με 
αυτούς καθώς και των υποχρεώσεων του εκτελούντα την επεξεργασία και των τυχόν υπό-εκτελούντων την 
επεξεργασία προσώπων. Μέσω της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και με 
την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης θεωρείται ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν 
λάβει γνώση και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 
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