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ΘΕΜΑ : Συµβάσεις - ∆ιαγωνισµοί για (∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού Υπ’ Αρίθµ. 
43/19), για την «Προµήθεια Μηχανηµάτων Ενόπλων ∆υνάµεων για 
την αντιµετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, Φυσικών Κατα-
στροφών και την αποκατάσταση ζηµιών» (MIS:5037642), ΠΕΠ «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014 – 2020». 
 

ΣΧΕΤ. : Φ.060.310/91/76343/Σ.20796/29 Νοε 19/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ  
 

1. Αφού λήφθηκε υπόψη το σχετικό, που αφορά στην εντολή διενέργειας 
διαγωνισµού για τη σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων, για την προµήθεια του εξο-
πλισµού θέµατος στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 
 

∆ιακηρύσσουµε 
(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 83182) 

 
                    Ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό για τη σύναψη σύµβασης 
Μηχανηµάτων Ενόπλων ∆υνάµεων για την αντιµετώπιση Καταστάσεων Έκτα-

κτης Ανάγκης, Φυσικών Καταστροφών και την αποκατάσταση ζηµιών» 
(MIS:5037642), ΠΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020». 

 
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 43/2019 

 
Σελίδες ∆ιακήρυξης: 293 

 
2. Το 7ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης να προβεί στην εκδήλωση ενεργειών αρ-

µοδιότητας του. 
 

3. Το ΓΕΣ/∆ΜΧ προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.) παρακα-
λείται για τον ορισµό αρµόδιας επιτροπής παραλαβής των µηχανηµάτων. 
 

4. Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος  Κωστόπουλος Τµχης ΑΣ-
∆ΥΣ/∆ΠΜ/4, τηλ. 2103459351 (email: g.i.kostopoulos@army.gr)  

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  
  
Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος   
    Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων για την 
σύναψη σύµβασης προµήθειας  µηχανηµάτωνκαι 

εξοπλισµού (προωθητές, ισοπεδωτές και 
προωθητές γαιών, εκσκαφείς, οχήµατα, 

πολυµηχανήµατα κλπ) για την αντιµετώπιση 
φυσικών καταστροφών προς ενίσχυση φορέων 

πολιτικής προστασίας  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) 

 
Επωνυµία Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση 

Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ) / 
∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) 

Ταχυδροµική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδροµικός Κωδικός 15778 
Χώρα1 Ελλάδα, GR3 
Κωδικός ΝUTS2 EL52: Κεντρική Μακεδονία 
Τηλέφωνο 2103459351 
Φαξ 210 - 3454603 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  asdysdpm@otenet.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες3 Ανχης(ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.army.gr 

Πίνακας υπ. αριθ. 1 

 
1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού  
(ΑΣ∆ΥΣ) / ∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ)] η οποίααποτελεί “Κεντρική Κυβερνητική Αρχή 
(ΚΚΑ)” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το∆ηµόσιο4(άµυνα). 
 
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας5 
 

                                                           
1
 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.  

2
 Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16. 

3
 Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος 

(FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, 
καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Ν.4270/14, Άρθρο 14, παρ. 1.στ.: Κεντρική ∆ιοίκηση ή ∆ηµόσιο ή Κράτος περιλαµβάνει την Προεδρία της 

∆ηµοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρ−τητες Αρχές που 
δεν έχουν νοµική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόµησης, η Βουλή των Ελλήνων 
περιλαµβάνεται και αυτή στην Κεντρική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της, ως προς τον 
προϋπολογισµό εξόδων και τον ισολογισµό−απολογισµό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης και 
οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της µονάδες και µονάδες του προϋπολογισµού 
της, χωρίς αυτοτελή νοµική προσωπικότητα. 

5
 Επιλέγονται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

1.1.3.1 Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, 
άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

. 

1.1.3.2 Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 
πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

1.1.3.3 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα 
διεύθυνση όπως αναφέρεται στον Πίνακα υπ. αριθ. 1 του παρόντος. 

 

1.1.3.4 H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και 
συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν 
πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

 
1.2.1 Είδος διαδικασίας  
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16. 

 
1.2.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, µε Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081.  

 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810067) 

 

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Προµήθεια 
µηχανηµάτων Ενόπλων ∆υνάµεων για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση ζηµιών» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. 
πρωτ. 1840/27_3_19 και έχει λάβει κωδικό MIS 5037642.Η παρούσα σύµβαση 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης 

 
1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια µηχανηµάτων κυρίως γεωτεχνικών έργων, 
που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας και θα µπορούν 
να επέµβουν άµεσα, για την αντιµετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζηµιών. Τα υπόψη µηχανήµατα 
αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους, µε σκοπό την πλήρη κάλυψη απαιτήσεων 
αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα και σύµφωνα µε 
τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας διακήρυξης. 

 

Πίνακας υπ. αριθ. 2 

 
1.3.1.1 Τα υπό προµήθεια µηχανήµατα κατατάσσονται στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):  
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CPV 

1 Εκσκαφέας τάφρων 43260000-3 

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 34142300-7 

3 Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ) 34138000-3 
4 Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 43260000-3 
5 Φορτωτής 2,5m3 43260000-3 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

43260000-3 

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής 43260000-3 
Πίνακας υπ. αριθ. 3 

 
1.3.1.2 Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) τµήµατα τµήµατα, όσα και οι 
τύποι των προς προµήθεια µηχανηµάτων. Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν 
προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τµήµατα  που αναφέρονται στην 

ΓΕΣ ΓΕΑ ΣΥΝ

1 Εκσκαφέας τάφρων 3 3 258,968.00 776,904.00

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 3 1 4 164,940.00 659,760.00

3

Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς 
µηχανηµάτων Μηχανικού 
(ΜΧ)

2 2 204,400.00 408,800.00

4
Πολυµηχάνηµα µικρού 
µεγέθους τύπου bobcat

2 2 59,320.00 118,640.00

5 Φορτωτής 2,5m
3 1 1 167,200.00 167,200.00

6

Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας 
Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση 
σφύρας)

1 1 266,400.00 266,400.00

7 Εκσκαφέας - Φορτωτής 1 1 103,720.00 103,720.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10 4 14 2,501,424.00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΑ/Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ (24%)
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

παρούσα και υποχρεωτικά για την αντίστοιχη υπό προµήθεια ποσότητα που αναφέρεται 
στον Πίνακα υπ. αριθ. 4 του παρόντος.∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς/-ών που αφορά σε µέρος ποσότητας κάθε τµήµατος που αναφέρονται στον 
Πίνακα υπ. αριθ. 4της παρούσας, τότε ηαντίστοιχη προσφοράτου τµήµατος θα απορριφθεί 
στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές µόνο για κάποια τµήµατα 
των προς προµήθεια µέσων, τότε η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, για τα συγκεκριµένα 
τµήµατα. 
  

1.3.1.3 Τα προς προµήθεια µηχανήµατα έχουν ως εξής: 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεµάχια) 

1 Εκσκαφέας τάφρων 43260000-3 3 

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 34142300-7 4 

3 
Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων 
Μηχανικού (ΜΧ) 

34138000-3 2 

4 Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 43260000-3 2 
5 Φορτωτής 2,5m3 43260000-3 1 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφόρος 
(µε συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

43260000-3 1 

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής 43260000-3 1 
 ΣΥΝΟΛΟ  14 

Πίνακας υπ. αριθ. 4 
 

1.3.1.4 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης και λεπτοµερείς υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Ι»και «ΙΙ» αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
1.3.2 Αξία της Σύµβασης 
1.3.2.1 Η συνολική αξία της σύµβασης ανά τµήµα έχει, όπως στον παρακάτω Πίνακα: 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 
Πίνακας υπ. αριθ. 5 

∆ιευκρίνιση: Η καθαρή αξία της προµήθειας (συνολική) δηλ. χωρίς ΦΠΑ & χωρίς τέλη 
ταξινόµησης (ΤΤ) είναι 1.937.600€, ενώ συµπεριλαµβανοµένου των ΤΤ ανέρχεται σε 
2.036.400€. Επί της εκτιµώµενης καθαρής αξίας της σύµβασης θα διαγωνιστούν οι 
υποψήφιοι. 

 
1.3.2.2 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς 

που διενεργήθηκε από το αρµόδιο προσωπικό των Γενικών Επιτελείων.  
 

1.3.2.3 Στις τιµές «καθαρής αξίας» συµπεριλαµβάνονται και οι κρατήσεις που 
αναφέρονται στην συγκεκριµένη παράγραφο της παρούσας διακήρυξης και όλα τα έξοδα 
µέχρι παράδοσης των µηχανηµάτων στον τελικό προορισµό (στρατόπεδο /-α Κεντρικής 
Μακεδονίας)πλην των τελών ταξινόµησης τα οποία δηλώνονται διακριτά και δεν 
επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. 

  
1.3.3 ∆ικαίωµα Προαίρεσης 
 

∆εν υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης. 
 
1.3.4 ∆ιάρκεια της Σύµβασης 
 

1.3.4.1 Η διάρκεια της σύµβασης διαφέρει ανά τµήµα και είναι σύµφωνη κατ’ 
ανώτατο όριο µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.5.2. του Παραρτήµατος Ι κατωτέρω, 
άρχεται δε από την υπογραφή της και µέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των µηχανηµάτων. 
 

1 Εκσκαφέας Ταφρων 3 258.968,00 € 776.904,00 € 609.600,00 € 146.304,00 €

2 Ανατρεπόμενο Όχημα 4 164.940,00 € 659.760,00 € 504.000,00 € 120.960,00 €

3
Ρυμουλκό Όχημα μεταφοράς 

μηχανημάτων ΜΧ
2 204.400,00 € 408.800,00 € 320.000,00 € 76.800,00 €

4
Πολυμηχάνημα Μικρού 

Μεγέθους τύπου Bobcat
2 59.320,00 € 118.640,00 € 86.000,00 € 20.640,00 €

5 Φορτωτής γαιών 2,5 m3 1 167.200,00 € 167.200,00 € 130.000,00 € 31.200,00 €

6

Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας 

Ταφρών Τροχοφόρος(με 

συμπληρωματική εξάρτηση 

σφύρας)

1 266.400,00 € 266.400,00 € 210.000,00 € 50.400,00 €

7 Εκσκαφέας Φορτωτής 1 103.720,00 € 103.720,00 € 78.000,00 € 18.720,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ 2.501.424,00 € 1.937.600,00 € 98.800 € 465.024,00 €

   ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ) 2.036.400,00 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΤΕΛΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ)

ΤΕΛΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑA/A ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

1.3.4.2 Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
  1.3.4.2.1 Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των µηχανηµάτων στον χώρο που ορίζεται στη παρούσα (στρατόπεδο / -α της 
περιφέρειαςΚεντρικής Μακεδονίας). 
 
  1.3.4.2.2 Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συµβάσεως. 
 
  1.3.4.2.3 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί 
διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 
1.3.5 Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Η σύµβαση για την προµήθεια των µηχανηµάτων θα ανατεθεί ανά τύπο 
µηχανήµατος, µε το κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει6 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει των 
συγκεκριµένων κριτηρίων των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
 
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 ιδίως7: 
 
1.4.1 Του ν.2292/95 (Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, 
∆ιοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και Άλλες ∆ιατάξεις». 
 
1.4.2 Της ΚΥΑ υπ. αριθ. 12030/Φ.109.1/10-5-99/ΑΠΣ/∆νση IV (ΦΕΚ Β΄ 713/19-5-99) 
«Ρύθµιση Θεµάτων Συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τις Ένοπλες ∆υνάµεις, 
την Ελληνική Αστυνοµία, τη ∆ασική Υπηρεσία, τους ΟΤΑ, τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες και 
Άλλους Φορείς και Πρόσωπα που Παρέχουν τις Υπηρεσίες τους για την Πρόληψη και 
Καταστολή των ∆ασικών Πυρκαγιών» 

 
1.4.3 ΤηςΥπουργικής Απόφασης υπ. αριθ. 1299 του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµοσίας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης: Έγκριση του από 7-4-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας µε τη Συνθηµατική Λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ Β΄ 423 / 10-4-2003). 
 

                                                           
6
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

7
 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να 
περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στο πλαίσιο της 
ρήτρας ευελιξίας. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

1.4.4 Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος:Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». 
 
1.4.5 Του ∆ιακλαδικού ∆όγµατος ∆ιοίκησης και Ελέγχου των Ε.∆. σε Ειρήνη – Κρίση και 
Πόλεµο/2014/ΓΕΕΘΑ. 

 
1.4.6 Του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»/2013/ΓΕΕΘΑ. 

 
1.4.7 Του ν.3852/2010 (Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης) αρθρ.1 και 7 «Πρόληψη και Καταστολή Πυρκαγιών» 
άρθρα 73, 82, 83, 84, 94 το οποίο αφορά τη διαχείριση περιβάλλοντος, άρθρα 210, 211, 
212 που αφορά «Μητροπολιτικές Λειτουργίες», «∆ιαχείριση αποβλήτων», «Οργάνωση 
Μητροπολιτικής Ενότητας και Αρµοδιότητες» και άρθρο 280 που αφορά «Αρµοδιότητες 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» και ειδικότερα «κατάρτιση ετήσιων και πολυετών δασικών 
προγραµµάτων», «συντονισµό και εποπτεία πάσης φύσεως δασικών προγραµµάτων», 
«σχεδιασµός αναδασώσεων», «εισήγηση για σύσταση και κατάργηση σταθµών 
δασοπροστασίας» 

 
1.4.8 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως ισχύει. 
 
1.4.9 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.10 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 
1.4.11 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». 

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

 
1.4.13 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
 
1.4.14   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 ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.15   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 
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διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»8, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση 
των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και 
καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότησητου 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισµό: α) των µη «συνεργάσιµων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών µε «προνοµιακό φορολογικό καθεστώς»9. 
 
1.4.16   Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» όπως 
ισχύει.  

 
1.4.17   Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 
1.4.18   Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα»,  
 
1.4.19 Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
1.4.20 Της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός 
του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
1.4.21 Της µε αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των 
λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147). 
 
1.4.22   Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

 
1.4.23 Της Υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β/23-05-2017) Υπουργικής Απόφασης 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

 
1.4.24   Της Υπ’ αριθµ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) Υπουργικής 
Απόφασης «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
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 Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, απαιτείται 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων εκτιµώµενης 
αξίας ανώτερης του ενός εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

9
     Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 

Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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1.4.25 Της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) υπ. αριθ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-
2007). Μεταβίβαση Οικονοµικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας σε Κεντρικά 
και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε προϊσταµένους 
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». 

 
1.4.26   Του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το 
Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

 
1.4.27 Του Ν. 4314/14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020, Β) Ενσωµάτωση τη Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) άλλες 
διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013». 

 
1.4.28 Της ΥΑ υπ. αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018-ΦΕΚ Β/5968/31-12-2018 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 
υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση τη υπ' αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι 
νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521 Β΄/ 1 – 11 – 2016). 

 
1.4.29 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.  

 
1.4.30 Του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας (Σ∆ΕΠ) της 
Γ∆ΟΣΥ. 

 
1.4.31 Του εγκεκριµένου Τ∆Π και της υπ’ αρ. 1840/27-3-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης ««Προµήθεια 
µηχανηµάτων Ενόπλων ∆υνάµεων για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση ζηµιών» µε Κωδικό ΟΠΣ 5037642 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 
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1.4.32    Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.33    Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων 
και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 
[Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)]. 

 
1.4.34 Του ΦΕΚ 3181 Β΄/12-8-2019 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό  Εθνικής 
Άµυνας Αλκιβιάδη Στεφανή». 
 
1.4.35 Του εγγράφου µε ΑΠ 4170 / 24-07-2018 Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ειδική 
υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, Κωδικός Πρόσκλησης 
138.5a, Α/Α ΟΠΣ: 3154, (Α∆Α:6ΓΖΡ7ΛΛ-7ΛΚ). 

 
1.4.36 Τις απόφασεις Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών των υπο Προµήθεια 
Μηχανηµάτων (Φ.060/65/961672/Σ.1851/21 Οκτ 19/ΓΕΣ/∆ΜΧ, Φ.060/Α∆.5001/Σ.1104/5 
Νοε 19/ΓΕΑ/∆ΑΥ). 
 
1.4.37 Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 6737/19/11/2019«Σύµφωνη Γνώµη» 
(ΠροδηµοπρασιακόςΈλεγχος) της ΕΥ∆ΕΠ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

1.4.38 ΤηςαπόφασηςΦ.060.310/91/76343/Σ.20796/29Νοε19/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ/ΤΣ
Σ περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων αυτού 
 
 
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/01/2020και ώρα 
15:0010.38 ηµέρεςαπό την αποστολή της προκήρυξης σύµβασης για δηµοσίευση στην 
επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 4412/16. 

Επισηµαίνεται: Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται 
σετριάνταπεντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 27 του Ν.4412/2016. 
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 Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαµβάνουν υπόψη την 
πολυπλοκότητα της σύµβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών 
(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή 
διαδικασία καθορίζεται: α) για τις συµβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 
του ν. 4412/2016 και β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου 
νόµου 
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Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , από την 18 ∆εκ 19, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 έως την 23/01/2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00» 

 
1.6 ∆ηµοσιότητα 

 
1.6.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 1.6.1.1 Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα 
για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) µε ηµεροµηνία 
αποστολής  του τυποποιηµένου εντύπου 21, για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ την 
16/12./2019(κενή στην παρούσα φάση προς συµπλήρωση)  
 

1.6.1.2 Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανοιχτής διαδικασίας θα 
γνωστοποιηθούν µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης σύµφωνα µε τα άρθρα 
108 παρ. 2 και 65 του Ν. 4412/2016. 
 
1.6.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 11 

 
1.6.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
 
1.6.2.2 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη 

και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό 
Αύξοντα Αριθµό : 83182  [εφόσον είναι γνωστός]. 
 

1.6.2.3 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 
 

1.6.2.4Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.grdideap.mil.gr. στην 
διαδροµή : Κεντρική ► Ανακοινώσεις ► ∆ιαγωνισµοί και θα διατηρηθεί καθόλη τη διάρκεια 
υποβολής των προσφορών. 
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 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται πριν από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 
4412/2016.Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, 
όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 
παραλαβής της διακήρυξης / γνωστοποίησης 
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1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 
1.7.1 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 Χ του Προσαρτήµατος Α 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 τους12. 
 
1.7.2 Η αθέτηση της υποχρέωσης της προηγούµενης παραγράφου 1.7.1 συνιστά σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.  
 
1.7.3 ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 
 
1.7.4 Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
2.1.1  Έγγραφα της σύµβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης13  είναι τα ακόλουθα: 

 
 2.1.1.1 Η µε αρ. 43/19 Προκήρυξη της Σύµβασης (Α∆ΑΜ........), όπως αυτή 

έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 
2.1.1.2 ……Εντολή ∆ιενέργειας της ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης14. 
 
2.1.1.3 Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της. 
 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού 
Αντικειµένου της Σύµβασης 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΑΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΕΕΣ) 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 2.1.1.4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
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 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύµβασης» ή «έγγραφο της σύµβασης», κατά την έννοια της 
περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο 
παραπέµπει η Α.Α. µε σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της 
διαδικασίας ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της προκήρυξης σύµβασης του άρθρου 63, της 
προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του 
διαγωνισµού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόµενων όρων της 
σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων 
εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι 
ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάµει της παρ. 2 του 
άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύµβασης µετά των παραρτηµάτων αυτής και 
η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαµβάνει και τις εφαρµοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

14
 Συµπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύµβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία µε σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
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2.1.2.Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
 

2.1.2.1 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Υφίσταται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύµβασηςµέσω του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37 του ν. 4412/16 και της   υπ’ αριθ. 56902/215/19-
05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) υπουργικής απόφασης «τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 
2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις 

«Εχεµύθειας»15µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών 
των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης: 

 
   2.1.2.2.1 Ο προµηθευτής συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν 

υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα 
της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 

 
   2.1.2.2.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως 

προσωπικό του προµηθευτήκαι τυχόν υπεργολάβων. Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να 
χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο 
για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις 
εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός 
όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον πάροχο υπηρεσιών 
κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που 
αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 
   2.1.2.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριµένης  

παρ. 2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 
 
   2.1.2.2.4 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. 

 
   2.1.2.2.5 ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

                                                           
15Ν.4412/16,  άρθρο 21 
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   2.1.2.2.6 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών 
άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α 34). 
 
 2.1.2.3 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 Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), τα έγγραφα της σύµβασης 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. Για το σκοπό 
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.16 
 

2.1.2.4 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως και στην ελληνική γλώσσα17. 
 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
 

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά το αργότερο δεκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα.Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αιτήµατα 
παροχής διευκρινίσεων επί των εγγράφων της δηµόσιας σύµβασης µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ και οι παρεχόµενες από 
τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς διευκρινίσεις δίνονται µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 14 
της 1924 Β/02-06-2017) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.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. 

 
 

2.1.3.2 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής 
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να 
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 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα 
µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή 
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η 
χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου» 

17
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν µέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

2.1.3.2.1 Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, 
αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες18 πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 

2.1.3.2.2 Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές 
αλλαγές. 
 

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

 
2.1.3.4 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 

έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση 
των προθεσµιών19.΄ 

 
2.1.3.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητηθούν. Η 
παροχή των διευκρινίσεων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα του αρθ. 
102 Ν.4412/2016. 

 
2.1.4 Γλώσσα - Ορισµοί 
 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.4.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.20. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).21Ειδικά τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να 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. 
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    Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του 
άρθρου 28, η προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες 

19
 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν 
από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση 
επισπευσµένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 
28, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόµου 

20
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

21
 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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2.1.4.4 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).22Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
νασυνοδεύονται 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. 

 
2.1.4.5 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.∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 
2.1.4.6 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 ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 
2.1.4.7 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενοµπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 
2.1.4.8 Κοινά αποδεκτοί ορισµοί αποτελούν µόνο οι αναφερόµενοι στα 

θεσµικά κείµενα (Κανονισµοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόµοι, Π∆, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι). Σε 
περίπτωση διαφωνίας ή µη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου συγκεκριµένου όρου που 
δύναται να δηµιουργήσει παρερµηνείες, θα εξετάζεται αρµοδίως και κατά περίπτωση από 
τις νοµικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαµβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα την εξιδεικευµένη 
ορολογία του συµβατικού αντικειµένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα υφιστάµενα 
λεξικά. 
 

2.1.4.9 Με τον όρο «εξοπλισµός» νοούνται το σύνολο των προς προµήθεια 
µηχανηµάτων / µέσων, όπως αναφέρονται στον Πίνακα υπ. αριθ. 3 της παρούσας. 

 

2.1.4.10 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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2.1.5 Εγγυήσεις23 
 

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται 
από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 

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

 
2.1.5.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  
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 και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

 
2.1.5.4  Υπόδειγµα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτηµα «VIII» της 

παρούσας. 
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 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

2.1.5.5  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών 
επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
 

2.2.1.1 ∆ικαίωµα 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: 

 
  2.2.1.1.1 Κράτος-µέλος της Ένωσης, 
 
  2.2.1.1.2 Κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), 
  2.2.1.1.3 Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 

στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  

 
  2.2.1.1.4 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.24 
 
 2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή  
για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.25 

 
2.2.2 Εγγύηση Συµµετοχής26 
 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  
«εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στο δυο τοις εκατό (2%) της 
προϋπολογισθείσας,αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, όπως 
αναλυτικά αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα : 

 

                                                           
24

 Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού 
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες 
δεσµεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης 

25
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

26
 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(2%) σε Ευρώ (€) 

1 Εκσκαφέας τάφρων 12.192  

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 10.080  

3 Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ) 6.400    

4 Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 1.720  

5 Φορτωτής 2,5m3 2.600 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

4.200   

7 Εκσκαφέας - Φορτωτής 1.560   

Πίνακας υπ. αριθ. 10 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η αξια της εγγυητικής συµµετοχής υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του 
τµήµατος της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ & χωρίς ΤΤ. 
 

2.2.2.2 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. 

 
2.2.2.3 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, 
ήτοι µέχρι 23/10/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 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. 

 
2.2.2.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την 

προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούςπροσφέροντες, σύµφωνα 
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 

2.2.2.5 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 αποκλεισµού27 
 

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: 
                                                           
27

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
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2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους28:  
 

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

 
2.2.3.1.2 ∆ωροδοκία, 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/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

 
2.2.3.1.3 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). 

 
2.2.3.1.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

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

 
2.2.3.1.5 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). 

 
2.2.3.1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
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ΑΔΑ: 6ΛΞ96-ΛΑ8



 

Σελίδα 25 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

2.2.3.2 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: 

 
2.2.3.2.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

 
2.2.3.2.2 Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2.2.3.2.3 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
2.2.3.2.4 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών 

προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 

 
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 

απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6. η 
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 

 
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 

οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας,όταν: 
 
  2.2.3.3.1 Ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΚΥΡΙΑ & 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και  

 
2.2.3.3.2 Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 

κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
2.2.3.3.3 Η αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει29 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:  
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 Ν.4488/16, (ΦΕΚ Α 137 / 13 Σεπ 17), άρθρο 39, παρ. 1 
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2.2.3.3.3.1 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/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

 
2.2.3.3.3.2 ∆ύο (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 κυρώσεις των περιπτώσεων 2.2.3.3.3.1 και 

2.2.3.3.3.2 πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
 

2.2.3.3.4 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. ∆εν 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 τους30.  

 
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 

αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.3, 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 τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

 
2.2.3.4 Αποκλείεταιαπό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
 

2.2.3.4.1 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.3.4.2 Εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισηςή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό 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 
                                                           
30

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή  στο τυποποιηµένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή 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 λειτουργίας31. 

 
2.2.3.4.3 Εάν µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 

44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

 
2.2.3.4.4 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,  

 
2.2.3.4.5 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,  

 
2.2.3.4.6 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, 

 
2.2.3.4.7 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 των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας. 

 
2.2.3.4.8 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. 

 
2.2.3.4.9 Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε 

κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

                                                           
31

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις 
άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.∆. (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα µέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2.  
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  Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 

απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.4.1 έως 2.2.3.4.8στα τρία 
(3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 
 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο 
οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση της παρ. 
2.2.3.4.2, 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, 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)32. 
 

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. 

 
2.2.3.7 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.4 και 2.2.3.433 µπορεί να 
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού.  Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, 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 34. 
 

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 στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 

                                                           
32

 Ο λόγος αποκλεισµού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη µόνο εφόσον η εκτιµώµενη 
αξία της υπό ανάθεση σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της 
υποβολής της προσφοράς η µη συνδροµή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισµού δηλώνεται στο 
αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού] 

33
 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 

34
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.9 Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

2.2.4  Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότη-
τας 
 

2.2.4.1 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης (π.χ. εµπορία µηχανηµάτων 
βαρέως τύπου). 

 
2.2.4.2 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα 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.  

 
2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος 

µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη Σ∆Σ, 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 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

 
2.2.4.4 Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριοή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
∆ιευκρίνιση:∆ιευκρινίζεται ότι, οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστηµένοι 

στην Ελλάδα δύναται εναλλακτικά να υποβάλουν ένορκη δήλωση35 ενώπιον 
συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος στις 
περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται η εγγραφή σε Εθνικά Μητρώα. 
 
2.2.5 Κριτήρια Επιλογής - Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια36 

                                                           
35Ν.4412/16, Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α 
36

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. µπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαµορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις 
συµβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.∆. (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων), σύµφωνα µε το άρθρο 
2.2.9.1, καθώς και τα µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι µπορούν 
(χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαµορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα 
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, τα οποία 
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Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Μέσο 
ΕιδικόΕτήσιο Κύκλο Εργασιών*, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2016, 2017, 2018) τουλάχιστον ίσο µε το 50% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση 
τµήµατος για το οποίο υποβάλουν προσφορά. *∆ιευκρινίζεται ότι ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών πρέπει να προκύπτει από εγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα για 

χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, η εν λόγω 
προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που λειτουργεί ή διαθέτει τα 
υπό προµήθεια είδη. 

 
Τα ανωτέρω στοιχεία δηλώνονται στο ΕΕΕΣ, Μέρος IV, ενότητα Β, Πεδίο 1 
 
Συγκεκριµένα και αναλυτικά: 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(€) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

EΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΣΤΟ 50% ΤΟΥ 
ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Εκσκαφέας τάφρων 609.600 304.800  

2 Ανατρεπόµενο όχηµα  504.000 252.000    

3 
Ρυµουλκό όχηµα, µεταφοράς 

µηχανηµάτων ΜΧ  
320.000 160.000   

4 
Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους 

τύπου bobcat 
86.000 43.000 

5 Φορτωτής 2,5m3 130.000 65.000 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων 
Τροχοφόρος (µε συµπληρωµατική 

εξάρτηση σφύρας) 
210.000 105.000 

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής   78.000 39.000   
Πίνακας υπ. αριθ. 11 

                                                                                                                                                                                                 

πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς µε αναφορά σε συγκεκριµένα µεγέθη (π.χ. 
κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη) , είτε ζητώντας από τους οικονοµικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούµενες πληροφορίες αναφέροντας τη µεθοδολογία µε την οποία θα αξιολογήσουν τις 
πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δηµοσίων 
συµβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και η 
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα'' (Α∆Α ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου 
παρατίθενται σχετικά  παραδείγµατα. 
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2.2.6 Κριτήρια Επιλογής-Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται37: 

 
2.2.6.1 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ήτοι µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µια 
(1) σύµβαση προµήθειας ίδιου τύπου µηχανήµατος (ανά τµήµα) µε το προκηρυσσόµενο. 

 
Τα ανωτέρω θα δηλώνονται στο ΕΕΕΣ (Μέρος IV, ενότηταΓ, Πεδίο 

2)µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, η αναθέτουσα 
αρχή θα λαµβάνει υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν 
πριν από την τελευταία τριετία. 

 
2.2.6.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προµηθευτής προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος της υπό ανάθεσης σύµβασης 
προµήθειας, ή να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, πρέπει να δηλώνειµε την 
προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο µέσα, και ότι 
διαθέτειέγγραφη δέσµευσή τους (υπεύθυνη δήλωση ή συµφωνητικό συνεργασίας), ότι θα 
θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία µέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούµενη εργασία / 
προµήθεια, θα πρέπει να δηλώσει τα εξής στο ΕΕΕΣ (Μέρος IV, ενότητα γ, Πεδίο 2): 

 
Περιγραφή τµήµατος / ποσοστού του 
έργου που προτίθεται ο υποψήφιος 

προµηθευτής να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο ή τρίτο φορέα 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου ή 
τρίτο φορέα 

Ηµεροµηνία ∆ήλωσης 
Συνεργασίας ή 
Συµφωνητικό 
συνεργασίας 

   
   
   

Πίνακας υπ. αριθ. 12 

 
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 

µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες 
του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω µέρους, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί 
χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται38 µε: 
                                                           
37

 Όπως υποσηµείωση ανωτέρω 
38

 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών 
εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 
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Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001ή ισοδύναµο,σε ισχύ καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης µε αντικείµενο πιστοποίησης  εµπορία οχηµάτων ή µηχανηµάτων. 
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 

2.2.8.1 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 αυτούς39. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 
 

2.2.8.2 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 40. 
 

2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 41. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξηκατά την υποβολή προσφορών 
 

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς:  

 

                                                                                                                                                                                                 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευµένους οργανισµούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες 
σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα 
µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα 
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς και να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και  να πληρούν 
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

39
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. ∆ύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τµήµατος/ τµηµάτων της υπό 
ανάθεσης σύµβασης   

40
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

41
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.9.1.1.1 ∆εν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις 
της παραγράφου 2.2.3 και  

 
2.2.9.1.1.2 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 και άρθρο 79Α  του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα «ΙΙΙ», 
το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Επισηµαίνεται ότι το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
 
2.2.9.1.2 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), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα  ως  προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.   
 
2.2.9.1.3 Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα 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 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
2.2.9.1.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της 
ένωσης. 
 
2.2.9.1.5 Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ µε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, 
για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. ∆εδοµένου 
ότι η στήριξη παρέχεται προκειµένου να ανταποκριθεί ο οικονοµικός φορέας στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στις παρ. 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας, συµπληρώνονται 
επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Μέρος IV και τυχόν το 
Μέρος V για κάθε έναν από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το 
σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα εντός του φακέλου 
(φυσικού ή ηλεκτρονικού) «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει 
να είναι δεόντως συµπληρωµένο/α και υπογεγραµµένο/α από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι 
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φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται µόνο από αυτόν. Επισηµαίνεται, τέλος, 
ότι οι κατασκευαστές/ παραγωγοί ή/ και οι κάθε είδους «προµηθευτές» ειδών/ 
υλικών/προϊόντων των οικονοµικών φορέων/συµµετεχόντων δεν αποτελούν, κατά γενικό 
κανόνα, τρίτους φορείς, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
(αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στις ικανότητες των οποίων αυτοί 
στηρίζονται και, συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ εκ µέρους τους. 
 
2.2.9.1.6 Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους (στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται), τµήµα/τα της 
σύµβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει χωριστά 
ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και 
Β του Μέρους II και σύµφωνα µε το Μέρος ΙΙI του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους 
υπεργολάβους. Σε όλες τις περιτώσεις, που απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, υποβολή ΕΕΕΣ, 
επισυνάπτεται χωριστό/ά ΕΕΕΣ δεόντως συµπληρωµένο/α και υπογεγραµµένο/α από 
τον/υς νόµιµο/ους εκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό 
ΕΕΕΣ υπογράφεται µόνο από αυτόν. Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο 
προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται σε µία ή περισσότερες ικανότητες του 
υπεργολάβου του, τότε υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ, ανεξάρτητα από το 
ποσοστό της υπεργολαβίας και το συµπληρώνει σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην 
προηγούµενη παρ. 2.2.9.1.5. 
 

2.2.9.1.2 Το ΕΕΕΣ42 καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες που είναι 
αναρτηµένες στο διαδίκτυο43.  

 
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα44 

 
2.2.9.2.1 Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι 

όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

                                                           
42

 Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

43
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/ 

eees_odigies. pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και συµβουλές 
σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. Παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
44

 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισηµαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονοµικούς φορείς 
να προσκοµίσουν µόνο εκείνα τα αποδεικτικά µέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισµού 
και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για 
παράδειγµα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των οικονοµικών φορέων, 
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά µέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
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δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201645. 
 

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή 
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 
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 2.2.5-2.2.6)46. 
 

2.2.9.2.3 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 2.2.3.447. 

 
2.2.9.2.4 Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 

δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή 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 ΕΕΕΣ 
 

2.2.9.2.5 Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα 
ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν48. 
 

Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών49. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 
2.2.9.2.6 Β1: Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων 

αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά50: 

                                                           
45

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
46

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
47

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη ∆ιακήρυξη έναν, περισσότερους ή 
όλους τους λόγους αποκλεισµού της εν λόγω παραγράφου. Συµπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 
άρθρο 78 ν. 4412/2016 

48
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

49
 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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    2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του 
σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από 
τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 3 
µήνες πριν από την υποβολή του. 

 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 2.2.3.1, 

 

    2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.3και 2.2.3.4.2 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του 

 
Αναφορικά µε τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά εφόσον ισχύουν κατά την ηµέρα υποβολής τους, 
άλλως, εφόσον δεν αναφέρουν χρόνο ισχύος, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 3 µήνες πριν 
από την ηµέρα υποβολής τους.  

                                                                                                                                                                                                 
50

 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες 
(βλ. και σηµείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόµου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
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Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους 
ηµεδαπούς φορείς, οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, 
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, 
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί 
µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 2.9.2. από τον προσωρινό ανάδοχο, µέσω 
τηςτου υποσυστήµατος στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3.1., πέραν του ως άνω 
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Τα πιστοποιητικά της περ.β΄της παρ. 2.2.3.4. διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως 3 µήνες πριν από την ηµέρα υποβολής τους. 

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

 
    2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3  

πιστοποιητικό51 από την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες πριν από την υποβολή του, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.  

 

                                                           
51

   Ν. 4605/19, άρθρο 43, παρ. 7. Σύµφωνα µε την παρ. 46 του ιδίου άρθρου: «Στο άρθρο 376 (του 
ν.4412/16) προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής: 17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, (εν προκειµένω 
της παρ. 2.2.3.3.3  της παρούσας διακήρυξης) αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 
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    2.2.9.2.6.4 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 της παραγράφου 2.2.3.4.2, 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,η οποία πρέπει να φέρει και ψηφιακή 
υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του υποψήφιου οικονοµικού φορέα. 
 

2.2.9.2.6.5 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 της παραγράφου 2.2.3.4.2. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 
του ν. 4412/2016 

 
2.2.9.2.6.6 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 

 
2.2.9.2.7 Για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικο-

ποίησης των µετοχών52, 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]: 
 

2.2.9.2.7.1 Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές,, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του54,   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. 

 
2.2.9.2.7.2 Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, καιεφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές 
µετοχέςπροσκοµίζει 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 
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 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
54Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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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. 

 
2.2.9.2.7.3 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.  

 
2.2.9.2.7.4 Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην 

κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής 
της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 
 

2.2.9.2.7.5 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της 
σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005»53, 
και 
 

2.2.9.2.8 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. 
 
   2.2.9.2.9 Β2: Για την απόδειξη της απαίτησης της 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότηταςτης παραγράφου 
2.2.4 προσκοµίζουν: 
 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
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 
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 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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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.54 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης 
της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,55εκτός αν, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

2.2.9.2.13 Β.3: Για την απόδειξη της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουναποσπάσµατα εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων  της τελευταίας 
τριετίας, δηλ. αντίγραφα ισολογισµών (για όσους έχουν υποχρέωση δηµοσίευσης 
ισολογισµού στο ΓΕΜΗ) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, 
ανάλογα µε το είδος αυτής, συνοδευόµενων από σχετική υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου, αναφορικά µε τον ειδικό µύκλο εργασιών ανά τµήµα, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρρθο 2.2.5 ανωτέρω, ψηφιακά υπογεγραµµένη. 

 
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.56 

 
2.2.9.2.14 Β.4: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 

παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 
 

α) Κατάλογο παρόµοιων προµηθειών που έχουν εκτελεσθεί κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας, ήτοι µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών της  
παρούσας σύµβασης, από τον οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µια (1) 
σύµβαση προµήθειας ίδιου τύπου µηχανήµατος (ανά τµήµα) µε το προκηρυσσόµενο, µε 
αναφορά του τίτλου της προµήθειας, του πελάτη (φορέα / ιδιοκτήτη), του ποσού της 
σύµβασης, συνοπτική περιγραφή της προµήθειας, του χρόνου υλοποίησης και του 
δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα / ιδιοκτήτη.  

Εάν ο φορέας / ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός, θα προσκοµιστεί βεβαίωση του φορέα και 
επίσηµα παραστατικά (τιµολόγια).  
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
55

 Πρβλ.παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με τοάρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
56

 Η καταλληλότητα του προσκοµιζόµενου από τον οικονοµικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 
χρηµατοοικονοµικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 
4412/2016) 
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Εάν ο φορέας  /ιδιοκτήτης είναι δηµόσιος θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα 
των συναφθεισών συµβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.  
 

Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει υλοποιήσει το έργο ως µέλος Ένωσης ή  
Κοινοπραξίας, προσκοµίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συµφωνητικού που να 
αποδεικνύεται το ποσοστό συµµετοχής του. 

 
Ο πίνακας θα έχει την παρακάτω ενδεικτική µορφή: 
 

Α/Α 
Πελάτης 
(Φορέας/ 
Ιδιοκτήτης) 

ΤίτλοςΣύµβασης 
Προµήθειας 

ΠοσόΣύµβασης 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνοπτική 
Περιγραφή 
Προµήθειας 

∆ιάρκεια 
υλοποίησης 
Σύµβασης 

      

      

 

β) Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα 
πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα. 

 
Περιγραφή τµήµατος / ποσοστού του 
έργου που προτίθεται ο υποψήφιος 

προµηθευτής να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο ή τρίτο φορέα 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου ή 
τρίτο φορέα 

Ηµεροµηνία ∆ήλωσης 
Συνεργασίας ή 
Συµφωνητικό 
συνεργασίας 

   
   
   

 
Συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει 
να καταθέσει : 
 
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσµεύεται να χρησιµοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τµήµα 
του έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του. 
 
β) Υπεύθυνες δηλώσεις των νοµίµων εκπροσώπων των υπεργολάβων, µε τις οποίες θα 
δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσµεύονται να υλοποιήσουν το 
τµήµα της σύµβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονοµικού φορέα, εφόσον 
αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή ή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων 
των νοµίµων εκπροσώπων των υπεργολάβων. 
 Επισηµαίνεται ότι όλες οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν. 1599/1986 της παρούσας 
παραγράφου που θα προσκοµιστούν  θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία υπογραφής 
µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (βλ. παρ. 
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1.5. της διακήρυξης) και  προγενέστερη της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των 
προσφορών. 

 
2.2.9.2.15 Β.5:  Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και τον αριθµό διαπίστευσης του 
πιστοποιητικού οργανισµού, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό. 

 
2.2.9.2.16 Β.6: Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, 

στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά 
την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του  .  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα 
νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), 
συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς 
τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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. 

 
2.2.9.2.17 Β.7Οι 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 VII του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
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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.  

 
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. 
 

2.2.9.2.18 Β.8: 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 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.9.2.19 Β.9: 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. 

 
Επιπρόσθετα, ως µέσα για την απόδειξη της ως άνω δέσµευσης  

υποβάλλονται ενδεικτικά κατά περίπτωση τα κάτωθι: 
 

2.2.9.2.19.1 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 
Ιδιωτικό Συµφωνητικό του φορέα φυσικού προσώπου µε τον προσφέροντα οικονοµικό 
φορέα, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των 
χρηµατοοικονοµικών ή τεχνικών µέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυµεί να 
προσµετρηθούν υπέρ της συµµετοχής του, και δυνάµει του οποίου θα προκύπτει, µε 
πρόσφορα µέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εµπειρία είναι πράγµατι σε θέση να 
εξασφαλίσει τη χρήση των µέσων αυτών.  

 
2.2.9.2.19.2 Σε περίπτωση νοµικού προσώπου: 

 
    2.2.9.2.19.2.1 Απόφαση των 

αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, περί της 
δέσµευσης τούτου να διαθέσει πράγµατι στον προσφέροντα οικονοµικό φορέα τους 
αναγκαίους οικονοµικούς / τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της 
χρηµατοοικονοµικής / τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασµό του 
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Συµµετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόµενη από την σύµβαση χρονική περίοδο 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

 
    2.2.9.2.19.2.2 Ιδιωτικό Συµφωνητικό 

του φορέα µε τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς 
και ρητώς τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών ή τεχνικών µέσων ή πόρων του τρίτου που 
επιθυµεί να προσµετρηθούν υπέρ της συµµετοχής του, και δυνάµει του οποίου θα 
προκύπτει, µε πρόσφορα µέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εµπειρία είναι πράγµατι σε 
θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των µέσων αυτών  

 
 

2.2.9.2.20 Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον 
ακόλουθο τρόπο:  

 
2.2.9. 2.20.1 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την 

παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/16, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

 
2.2.9. 2.20.2 Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την 

παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.4412/16 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά 
τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση,  

 
2.2.9. 2.20.3 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την 

παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν.4412/16, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε την 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,  

 
2.2.9. 2.20.4 Οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και  
 
2.2.9. 2.20.5 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν 

συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 

2.2.9. 2.21 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
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2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης57 
 

2.3.1.1 Γενικά 
 

2.3.1.1.1 Η σύµβαση για την προµήθεια των µηχανηµάτων θα 
ανατεθεί µε το κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει58της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει των 
συγκεκριµένων κριτηρίων των τεχνικών προδιαγραφών (Προδιαγραφές Ενόπλων 
∆υνάµεων – ΠΕ∆) του Πίνακα υπ. Αριθ. 17 της παρ. 3.1 του Παραρτήµατος Ι της 
παρούσας ∆ιακήρυξης.. 

 
2.3.1.1.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης της εκάστοτε τεχνικής 

προσφοράς (ανάτµήµα- τύπο µηχανήµατος), περιλαµβάνονται σε Πίνακα εντός της 
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής(ΠΕ∆) που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι της 
παρούσας ∆ιακήρυξης (βλ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι). 
 

2.3.1.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών.  
 
  2.3.1.2.1 Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται 

από 100 βαθµούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 
βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
  2.3.1.2.2 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε 

βάση τα στοιχεία της προσφοράς.Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 
αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία, και την λεκτική 
διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

 
  2.3.1.2.3 Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου («Κ») θα 

προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας («σ») επί τη βαθµολογία 
του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των 
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

 
  2.3.1.2.4 Η συνολική βαθµολογία («U») της εκάστοτε τεχνικής 

προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο: 
 

U = σ1ΧΚ1 + σ2ΧΚ2 +……+σνΧΚν  (τύπος 1) 
 
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:  
 

σ1+σ2+…+σν=1(100%)    (τύπος 2) 
                                                           
57

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιηµένο έντυπο 2 Παραρτήµατος II (Προκήρυξη σύµβασης), παρ. 
II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

58
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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   2.3.1.2.5 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
για κάθε τµήµαείναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιµής  
(«ΠΤ», χωρίς Τέλη Ταξινόµησης και χωρίς ΦΠΑ) προς την συνολική βαθµολογία της (ήτοι 
αυτή στην οποία το «Λ» είναι ο µικρότερος αριθµός), σύµφωνα µε τον τύπο που 
ακολουθεί. 
 

Λ = 

Προσφερθείσα τιµή (ΠΤ) 

Συνολικήβαθµολογία τεχνικής προσφοράς 
(«U») 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο Παράρτηµα «Ι» της ∆ιακήρυξης, για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε τµήµατος.  

 
2.4.1.2 ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορέςοι οποίες και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης δεν 
γίνονται επίσης δεκτές. 

 
2.4.1.3 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 αυτής59. 

 
2.4.2 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 ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 
Β/02-06-2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)60. 
 

2.4.2.2  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

                                                           
59

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
60

 Συσχέτιση µε άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 
εφαρµόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 
ίδιας Υ.Α. 

 
Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την  προσφορά τους, µε χρήση 
προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 
χρήση  προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών 

 
 

2.4.2.3 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 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 
9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 

2.4.2.4 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής 
αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της61. 

 
2.4.2.5 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα 

ακόλουθα:  
 

2.4.2.5.1 Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
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. 

 

                                                           
61

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.5.2 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 21 του ν. 4412/16 . 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. 

 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, 

τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 

2.4.2.6 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 υπογράφοντα 
ψηφιακά 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.  

 
2.4.2.7 Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 

(υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 

2.4.2.7.1 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 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής,µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της 
παραγράφου 2.4.2.2 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς. 

 
∆ιευκρίνιση:  Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται από τον ίδιο τον 

προσφέροντα Οικονοµικό Φορέα απαιτείται να υπογράφονται ψηφιακά από τον 
ίδιο.  

 
2.4.2.7.2 Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 

υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 
Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 
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4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης 

 
2.4.2.7.3 Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από 
τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 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).∆εν 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.Σε περίπτωση υποβολής µόνο έντυπης 
προσφοράς, αυτή δεν θα λαµβάνεται υπόψη και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος 
δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον προσφέροντα. 
 
   2.4.2.7.4 Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη 
µορφή υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο. Ο  σφραγισµένος φάκελος που θα περιέχει 
έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει απαραίτητα να φέρει τον αριθµό του συστηµικού 
διαγωνισµού / διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά, την επωνυµία και τη 
διεύθυνση καθώς και τον αριθµό του συστηµικού διαγωνισµού που έχει λάβει στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ  και το τµήµα του υπό ανάθεση έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, την 
επωνυµία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου (σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα µέλη της), 
καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟ: 43/2019 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ, ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ….. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ)«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», ΚΩ∆: 06 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ, ΚΩ∆: ΑΞ05 
(συµπληρώνεται από τον διαγωνιζόµενο ανάλογα µε τα στοιχεία της προσφοράς που υποβάλλει σε έντυπη 

µορφή) 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2019 
Αριθµός συστηµικού διαγωνισµού  ΕΣΗ∆ΗΣ: …………. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../…… 
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή την γραµµατεία» 

 
∆ιευκρίνιση: ∆εν  πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι 

είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν 
ίχνη.Τυχόν σφραγισµένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν 
δικαιολογητικά συµµετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονοµικής 
προσφοράς ή δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

 
2.4.2.7.4 Η  αναθέτουσα αρχή 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 διαδικασίας62. 
 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
 
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν63:  

 
2.4.3.1.1 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 

όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  
 
2.4.3.1.2 Την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στη διακήρυξη (Παράρτηµα «ΙΙ»).  
 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος «V» της παρούσας προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω 

                                                           
62

 Σε περίπτωση που, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιµο από την Α.Α. να προσκοµιστούν 
στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονοµική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαµβάνει ανάλυση 
κόστους, περιγράφεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου οικονοµικής προσφοράς και ο τρόπος 
υποβολής τους   

63
 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.). 
 

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

 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
 

2.4.3.2 Hτεχνική 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 παρούσας ∆ιακήρυξης περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. Συγκεκριµένα, η τεχνική προσφορά θα πρέπει: 

 
 2.4.3.2.1 Να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος «ΙΙΙ» της παρούσας. 
 
2.4.3.2.2 Να συµπληρωθεί υποχρεωτικά, ανά τµήµαεπί ποινής 

απορρίψεως,ο Πίνακας της παρ. υπ. αριθ. 4 του Παραρτήµατος «ΙΙI» (Υπόδειγµα Τεχνικής 
Προσφοράς)] που αποτελεί φύλλο συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
υποσηµείωσης στο σχετικό υπόδειγµα. 

 
2.4.3.2.3 Να περιλαµβάνει υποχρεωτικά όλα εκείνα τα στοιχεία 

όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό έντυπο συµµόρφωσης ανά τµήµα.  
 

2.4.3.2.4 Να περιλαµβάνει υποχρεωτικά στοιχεία για τον 
υπεύθυνο και τον αναπληρωµατικό υπεύθυνο προµήθειας κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. (Παραποµπή – Π1 σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι, 
Παράρτηµα IΙΙ της παρούσας) 

 
2.4.3.2.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 

χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς.(Παραποµπή – Π2 σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
της Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι, ΠαράρτηµαIΙΙ της παρούσας) 

  
2.4.3.2.6 Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα στην οποία 

να δηλώνεται ότι είναι σε θέση να παρέχει εν συνεχεία υποστήριξη (προµήθεια 
ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης / επισκευών) για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 10 ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. (Παραποµπή – Π3 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι, ΠαράρτηµαIΙΙ της παρούσας) 

 
2.4.3.2.7 Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 

χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας. (Παραποµπή – Π4 σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι, Παράρτηµα IΙΙ της παρούσας) 
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2.4.3.2.8 Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών / µέσων.(Παραποµπή – Π5 σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
της Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι, ΠαράρτηµαIΙΙ της παρούσας). 

 
2.4.3.2.9 Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 

δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση 
συνεργαζοµένου συνεργείου εντός της περιοχής της περιφέρειας ή πλησίον αυτής 
(µεταφορά µε έξοδα του προµηθευτή), ή κινητής µονάδας συνεργείου (σταθερού ή 
κινητού) για τη συνεργασία του µε τον προµηθευτή αναφορικά µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια λειτουργίας αυτού.(Παραποµπή – 
Π6 σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι, Παράρτηµα IΙΙ της 
παρούσας). 

 
2.4.3.3 Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο 
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η προσφορά συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη 
χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για 
τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση φέρει 
ηµεροµηνία υπογραφής έως και 10 µέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 

 
2.4.3.4 Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την 
έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 

  
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 

2.4.4.1 Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο 
στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα «ΙV» της 
διακήρυξης.  
 

2.4.4.2 Η τιµή της προµήθειας (Προσφερόµενη Τιµή «ΠΤ») δίνεται  σε ευρώ 
ανά µονάδαχωρίς ΦΠΑ(χωρίς τέλος ταξινόµησης)64. 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 
ψηφιακά υπογεγραµµένη και σε κάθε περίπτωση τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα 
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 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια η 
σχετική µονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 
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µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα «ΙV» της παρούσας διακήρυξης65) σε 
µορφή pdf. 
 

2.4.4.3 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 στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης66.Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 
2.4.4.4 Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 

ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
 
2.4.4.5 ∆ιακριτά δηλώνεται το σε ευρώ αναλογούν για κάθε όχηµα ποσό 

τέλους ταξινόµησης(Ν. 2682/99, ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999, «∆ιαρρυθµίσεις της φορολογίας των 
αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις»), ή τυχόν άλλου τέλους. Τυχόν λανθασµένη 
αναγραφή του τέλους ταξινόµησης στην οικονοµική προσφορά, δεν θα αποτελέσει λόγο 
απόρριψης. 

 
 
2.4.4.6 Για τη διαµόρφωση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής 

απόψεως προσφοράς, θα ληφθεί υπόψη η τιµή της προσφοράς προ Φ.Π.Α. και ειδικού 
τέλους ταξινόµησης, αλλά περιλαµβανοµένων των κρατήσεων και οποιονδήποτε δαπανών 
για την παράδοση των οχηµάτων ελεύθερων στον τόπο παράδοσης. 
 

2.4.4.7 Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται. 

 
2.4.4.8 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
 

2.4.4.8.1 ∆εν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  

 
2.4.4.8.2 ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  
 
2.4.4.8.3 Η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης 

ανά τµήµα, που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή67 στο 
Παράρτηµα «Ι» της παρούσας διακήρυξης.  
 

2.4.4.8 Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας 
από τους τρόπους πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας 
διακήρυξης. 
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 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
66

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
67

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών68 
 
2.4.5.1 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 

οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 8 µηνών από την επόµενη της διενέργειαςτου 
διαγωνισµού69. 

 
2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
 
2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση 
της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 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. 
 

2.4.5.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός 
αν η αναθέτουσα αρχή 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. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 
ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη 
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να 
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών70 
 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 
2.4.6.1 Η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το 

περιεχόµενο που ορίζεται 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 παρούσας71. 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
69Ηµέρα διενέργειας διαγωνισµού είναι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
70

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
71

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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2.4.6.2 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. 

 
2.4.6.3 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 

εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016. 

 
2.4.6.4 Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα για µέρος της 

συνολικής ποσότητας ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων.  
 

2.4.6.5 Η οποία είναι υπό αίρεση. 
 
2.4.6.6 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών 
 
2.4.6.7 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. 

 
2.4.6.8 Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
 
2.4.6.9 Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο 

ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.3.4.3 της παρούσας (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 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. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών72 
 

3.1.1.1 Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  
προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 
  3.1.1.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 29/01/2020και ώρα 08:00 
 
  3.1.1.1.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 

«Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 
 
   
3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσαςανά 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. 

 
3.1.1.3 Η αναθέτουσα αρχή 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 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.2.1 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: 
 

3.1.2.1.1 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.  

 
3.1.2.1.2 Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθµολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθµ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (Β΄2677).  
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δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνονται 
σύµφωνα µε τα σχετικώς προβλεπόµενα στον ν.4412/201673  και τους όρους της 
παρούσας, ενώ 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 τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 
2.3.1 και 2.3.2 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», µόνο στην αναθέτουσα 
αρχή, προς έγκριση 

Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων 
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται µε απόφαση 
του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ,  στους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφα των σχετικών πρακτικών της 
Επιτροπής. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 

σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 
3.1.2.1.3 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.  

 
3.1.2.1.4 Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανοπροβαίνει στην 

αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, που αποσφραγίστηκαν και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

 
3.1.2.1.5 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε 

σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή74 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 εφαρµόζονται τα άρθρα 88 
και 89 ν. 4412/2016.  

 
3.1.2.1.6 Στην περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, δηλαδή 

προσφορών µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντωνη αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
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 Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4608/2019 
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της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισοδύναµες προσφορές. 
 

3.1.2.1.7 Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική 
Προσφορά») επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,  στους προσφέροντες., µαζί µε αντίγραφα των 
σχετικών πρακτικών της Επιτροπής. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 

σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

3.1.2.1.8. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει 
υποβληθεί µία προσφορά, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσµατα όλων των σταδίων, ήτοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς75. 

 
3.1.3 Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων 

 
  3.1.3.1 Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των 
διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσµιών:  
 

3.1.3.1.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 
τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από την 
αποσφράγιση. 

3.1.3.1.2 Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών 
ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. 

 
3.1.3.1.3 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες.  
  

3.1.3.2  Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός 
προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.  

 
3.1.3.3  Οι ως άνω προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση 

που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις 
κείµενες διατάξεις. 

 
3.1.3.4  Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσµιών των παραγράφων 

3.1.3.1 και 3.1.3.2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 
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 Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33 του ν.4608/2019. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης76 - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 
3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορώνη αναθέτουσα αρχή αποστέλλεισχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 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 του άρθρου 2.2.9.2.. της παρούσας διακήρυξηςως 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 του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα 
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή 

 
3.2.2 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. 
 
3.2.3 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παρ. 
3.2.1 του παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως 
και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής 
και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 
5 εδάφιο α΄ του ν.4412/16, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 
 
3.2.4 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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3.2.5 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 

3.2.5.1 Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή 

  
3.2.5.2 ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
 
3.2.5.3 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 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας,  
 
3.2.6 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 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 κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του77.  
 
3.2.7 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.  
 
3.2.8 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.2.3 της 
παρούσαςδιακήρυξης και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για 
τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 
αναδόχου.  
 
3.2.9 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

 
3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
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προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.  
 
3.3.3 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
 
 3.3.3.1 Παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής 
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/16 και. 

 
3.3.3.2 Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, (εφόσον απαιτείται) και. 
 
3.3.3.3 Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 
υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/16, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 του ν.4412/16 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύµβαση. 

 
3.3.4 Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ηµέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
τηςαναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται ηίδια ως 
άνω διαδικασία  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 
3.4 Παρεµβάσεις - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

 
3.4.1 Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη 
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 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 της αναθέτουσας αρχής, 
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προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά 
του.   
 
3.4.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 

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

3.4.2.2 ∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως, 

 
3.4.2.3 ∆έκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση 

της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 
 
3.4.2.4 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης 
της προσβαλλόµενης παράλειψης 
 
3.4.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
 
3.4.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο 
άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 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, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
3.4.5 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε 
απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016.Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο 
µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι.Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.. 
 
3.4.6 Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
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 3.4.6.1 Κοινοποιούν 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. 
 
 3.4.6.2 ∆ιαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
 
3.4.7 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 
αναθέτουσας αρχής 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 . 
Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν 
µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας78 
Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της 
συµπληρωµατικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας 
του ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής79 

 
3.4.8 Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ . 
 
3.4.9 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 των 
αναθετουσών αρχών. 
 
3.4.10.Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης 
της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου80. 
∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 

                                                           
78

 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016,  
79

 Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
80 Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. 

 
 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση ή 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.  
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 

αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
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 

 

Α.  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑκαι κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης.  
 
4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5.  
 
4.1.3 Το περιεχόµενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα 
που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα «VI» της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 
 
4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχουσυµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
 
4.1.5 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.  
 
4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
 
4.1.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του µέρους του τµήµατος των προµηθειών που παραλήφθηκε οριστικά και 
επιστρέφεται, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της 
σύµβασηςκαι την υποβολή εγγυητικής καλής λειτουργίας, σύµφωνα µε τα κατωτέρω στην 
παρ. Γ αναφερόµενα. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
  
4.1.8 Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να είναι αορίστου 
χρόνου. 
 
Β.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
4.1.9 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που 
καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης 
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προκαταβολής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
και 2.1.5. του παρόντος,  που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 
5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής). 
 
4.1.10 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολήςαποδεσµεύονται 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4.1.7 του παρόντος. 
 
Γ.  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
4.1.11 Ο ανάδοχος / προµηθευτής, οφείλει να παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για 
την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται 
από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την (προσφερόµενη) περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, ήτοι, η διάρκειά της να είναι σύµφωνα µε την προσφερόµενη περίοδο 
εγγύησης µε χρόνο έναρξης υπολογισµού την ηµςεροµηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής.Το ύψος της εγγυητικής καλής λειτουργίας ανά τµήµα έχει όπως 
παρακάτω: 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    
σε Ευρώ (€) 

1 Εκσκαφέας τάφρων 15.500  

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 13.100 

3 Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ) 8.100 

4 Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 2.300 

5 Φορτωτής 2,5m3 3.300 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

5.300 

7 Εκσκαφέας - Φορτωτής  2.000 

 
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 

 

4.3.1 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 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  

  
4.3.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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, σύµφωνα µε την σχετική κείµενη εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου των Κανονισµών, ΚΥΑ, ΥΑ, εγκυκλίων, κ.λπ., όπως 
προσδιορίζονται (ενδεικτικά και µη δεσµευτικά) στην παράγραφο 1.4. της παρούσας. 
 
4.3.3 Τα προς προµήθεια µηχανήµατα, οχήµατα, µέσα πρέπει να είναι πρόσφατης 
σχεδίασης (νέας τεχνολογίας), καινούργια (νέα) και αµεταχείριστα. 
 
4.3.4 Τα προς προµήθεια µηχανήµατα, οχήµατα, µέσα να φέρουν µε µέριµνα του 
αναδόχου την προβλεπόµενη από την πρόσκληση ειδική σήµανση  / δηµοσιοποίηση που 
θα κοινοποιηθεί από την Υπηρεσία και θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των µέτρων 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και 
ειδικά την παράγραφο 5(ii)β) (σελ. 9), του Παραρτήµατος Ι της Πρόσκλησης µε κωδικό 
138.5a (Α∆Α: 6ΓΖΡ7ΛΛ-7ΛΚ). ΥπόδειγµαΑναµνηστικής Πινακίδας, επισυνάπτεται στο 
Παράρτηµα Ι του παρόντος. 
Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του 
άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .81 
 
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 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της 
εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της 
ΑΑ. 
 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
                                                           
81
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εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 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, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.82. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, 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 αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά 
µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 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 18 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 131 του ν. 4412/2016.  
 
4.4.4 Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 η 
αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας κατά την ανάθεση της σύµβασης µε το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την 
ανάθεση της σύµβασης,κατά  την υπογραφή της, προσκοµίζουν τα αποδεικτικά µέσα της 
παραγράφου που παραπέµπει στα αποδεικτικά µέσα για την µη συνδροµή λόγων 
αποκλεισµού (συµπεριλαµβανοµένου του αµιγώς εθνικού λόγου της ονοµαστικοποίησης). 
της παρούσας αντί του ΕΕΕΣ.  

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού του. 
 
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

 

4.5.1 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 
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άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 8384και 
προεγκρίσεως της  Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆ΕΠ).  
 
4.5.2 Επισηµαίνεται η υποχρέωση προέγκρισης κάθε τροποποίησης της σύµβασης 
(πριν την υπογραφή της τροποποίησης) από την ΕΥ∆ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 40παρ. 5 
της ΥΠΑΣΥ∆85. 
 
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης86 

 

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

4.6.1.1 Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. 

 
4.6.1.2 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, 

 
4.6.1.3 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
84

 ∆υνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση 
αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες µπορεί να 
περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
σύµβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας της τροποποίησης. Οι 
ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόµενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016). 

85
 Υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση 

86
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 



ΑΔΑ: 6ΛΞ96-ΛΑ8



 

Σελίδα 70 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

5.1 Τρόπος πληρωµής 

 

5.1.1. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος του Κεντρικού Λογαριασµού που τηρείται στην ΤτΕ, 
µέσω ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής σύµφωνα µε τη διαδικασία πληρωµών του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους 
προσφέροντες να  επιλέξουν µε σχετική δήλωση στον υποφάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς τους,έναν από τους πιο κάτω τρόπους: 
 

5.1.1.1 Χωρίς την λήψη προκαταβολής 
 

Στο 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή του 
εξοπλισµού (µηχανηµάτων) και ανάλογη εφαρµογή για τις τµηµατικές παραδόσεις / 
οριστικές παραλαβές κατά περίπτωση. 
 

5.1.1.2 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής 
 

5.1.1.2.1 Μέχρι ποσοστού 50% της 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 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% 
της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον 
συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Αναλογική εφαρµογή και στην 
περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων. 

 
5.1.1.2.2 Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. 
 
5.1.1.2.3 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.  

 
5.1.1.2.4 Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το 

ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες87 το οποίο  θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού 
της χορηγηθείσας προκαταβολής88. 
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 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών, στο βαθµό που η Α.Α. 
υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της 

88
 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης και 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4.4. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 

5.1.2.1 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). 

 
5.1.2.2 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017) 

 
5.1.2.3 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου. , η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε 
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201689 

 
5.1.2.4 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 

5.1.3 Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% επί του καθαρού 
ποσού, της αξίας των αγαθών. 
 
5.1.4 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος90  από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας  
 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

                                                           
89

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
90

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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5.2.1.1 Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
 
5.2.1.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 
5.2.2. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, 
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

5.2.2.1 Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
5.2.2.2 Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 

από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των 
τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι 
της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
 
5.2.3.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο91 5% επί της συµβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
 

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

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, 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 φόρτωσης - παράδοσης. 
 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα 
ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, 
µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 
ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε 
παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης92 

 

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, 6.2.. (Παραλαβή) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση) καθώς και κατ’ 
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα 
από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από 
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής 
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 
µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
5.4 ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών 93 

 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201694. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ. 24 του άρθρου 43 του ν.4605/19 
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 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (µηχανήµατα) σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα κατωτέρω στο Παράρτηµα Ι ενότητα 3.5.2. και σύµφωνα µε τον τρόπο που 
ορίζεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του υλικού / µηχανήµατος. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συµβατικού χρόνου 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 ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό παράδοσης, θεωρηµένο από τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 
 
6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και 
δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/1695  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το 
Παράρτηµα «VII» της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν ανά 
τύπο µηχανήµατος, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης 
προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα 
παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς 
ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται 
από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες”  
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ποσοτικής παραλαβής των συµβατικών ειδών. Πέραν των σχετικών προβλέψεων των 
τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: 
 
 6.2.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 

6.2.1.1.1 Ανεξαρτήτως αριθµού των µηχανηµάτων και λοιπών 
συµβατικών ειδών, θα ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εµφάνισης, 
κακώσεων ή φθορών, σε ποσοστό 100% για τα µηχανήµατα, οχήµατα ρυµουλκά  και 
λοιπά συµβατικά είδη  της συνολικής παραληφθείσας ποσότητας. 

 
6.2.1.1.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Εντός δέκα (10) ηµερών από παράδοσης του υλικού / 

µηχανήµατος στον συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη σύµβαση, χρόνο και τόπο 
παράδοσης. 

 
6.2.1.1.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης.  
   
6.2.1.1.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
  
  Σύµφωνα µε τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής 

προδιαγραφής του προς παράδοση υλικού / µηχανήµατος. 
 

 6.2.1.2 Λειτουργικός Έλεγχος 
 
6.2.1.2.1 Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 100% της 

συνολικής παραληφθείσας ποσότητας, για τα µηχανήµατα, οχήµατα και ρυµουλκά. 
 
6.2.1.2.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Ταυτόχρονα µε τον µακροσκοπικό έλεγχο, εντός δέκα 

(10) ηµερών από παράδοσης του υλικού / µηχανήµατος στον συµφωνηθέν σαφώς 
καθορισµένο στη σύµβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης. 

 
6.2.1.2.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και 

εφόσον απαιτούνται ειδικές συνθήκες εδάφους τότε από κοινού και σε απόλυτη συµφωνία 
µεταξύ των συµβαλλοµένων (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ – Ανάδοχος) θα  καθοριστεί στη σύµβαση, 
τόπος /-οι ελέγχου πλησίον του τόπου παράδοσης.  

   
6.2.1.2.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
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  Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής του προς παράδοση υλικού / µηχανήµατος και τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου. 
 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους 
ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (µακροσκοπικού- λειτουργικού ελέγχου), το 
οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε (15) µέρες το αργότερο από την παράδοση κάθε 
τύπου µηχανήµατος 
 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – 
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 

Υλικά που απορρίφθηκαν µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η 
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 
 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές 
παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του 
άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
 

Το αποτέλεσµα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 
δύο µέρη. 
 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 
6.2.2.Για την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, απαιτείται η 
διεξαγωγή της προβλεπόµενης από τις τεχνικές προδιαγραφές εκπαίδευση του 
προσωπικού (χειριστές και τεχνικό προσωπικό), όπως παρακάτω: 

 
6.2.2.1 Αντικείµενα εκπαίδευσης 
 

Ο χειρισµός, η λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης που θα υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά του αναδόχου και θα 
αποτελέσει ανεξάρτητο Παράρτηµα της σύµβασης που θα συνφθεί. 

 
6.2.2.2 Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 
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Εντός είκοσι (20) ηµερών από την παράδοση των µηχανηµάτων.  
 

6.2.2.3 ∆ιάρκεια της εκπαίδευσης 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά 

κατηγορία εκπαιδευόµενου προσωπικού. 
 

6.2.2.4 Αριθµός – Προσόντα εκπαιδευόµενου προσωπικού 
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά 

κατηγορία εκπαιδευόµενου προσωπικού. 
 

6.2.2.5 Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 
 
Σε χώρο / µονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή άλλο κατάλληλα 

εξοπλισµένο χώρο στον τόπο παράδοσης των υλικών / µηχανηµάτων που θα συµφωνηθεί 
από κοινού µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

 
6.2.2.6 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα 

 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής 

 
6.2.3.Επίσης, για την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, ο 
προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την παράδοση των 
µηχανηµάτων, Απόφαση Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 3276/Β/12-10-2016) 
 
6.2.4.Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, µετά την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης και την προσκόµιση της Απόφασης Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος 
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (οριστικής παραλαβής), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε 
τριάντα (30) µέρες το αργότερο από την παράδοση κάθε τύπου µηχανήµατος. 
 

Αν η παραλαβή των υλικών 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 ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 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 την 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.  
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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.  

 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 

από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων, τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων και την παράδοση των προβλεπόµενων στο άρθρο 4.1.11. 
εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας στην αναθέτουσα αρχή .96 
 
6.2.5 Συνοπτική Περιγραφή ∆ιαδικασίας Παραλαβής Συµβατικών Ειδών 
 
 6.2.5.1 Ορισµοί 
 
   6.2.5.1.1 Ηµέρα παράδοσης των υλικών / µηχανηµάτων στον 
συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη σύµβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης: Ηµέρα «Ψ» 
 
   6.2.5.1.2 Χρονική διάρκεια εγγύησης «καλής λειτουργίας», η 
οποία άρχεται από την ηµέρα οριστικής παραλαβής και ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τη 
δήλωση του αναδόχου: «Ηµέρες Μ». 
 
 6.2.5.2 Χρονικός Πίνακας Ενεργειών 
 

Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ) 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 Έως Ψ+10 Μακροσκοπικός Έλεγχος, διενεργούµενος 
από την επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής  

6.2.1.1 

2 Έως Ψ+10 

(ταυτόχρονα) 

Λειτουργικός Έλεγχος, διενεργούµενος από 
την επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής ταυτόχρονα µε τον 
µακροσκοπικό έλεγχο 

6.2.1.2 

3 Έως Ψ+15 Η επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους 
ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικού - λειτουργικού ελέγχου) 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του 
ν. 4412/16. 

6.2 

4 ΈωςΨ+20 Εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστές και 
τεχνικό προσωπικό) 

6.2.2 
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 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ) 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

5 Έως Ψ+20 Υποβολή Απόφασης Έγκρισης Τύπου 
Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 
(ΦΕΚ 3276/Β/12-10-2016). 

6.2.3 

6 Έως Ψ+30 Η επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής, µετά την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης και την προσκόµιση της 
Απόφασης Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος 
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (οριστικής 
παραλαβής) σύµφωνα µε την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

6.2 

7 Μ-30 Η επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται 
για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα, 
αρχή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο 
οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του 
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης 

6.6.4 

  
6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

 

∆εν απαιτείται. 
 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση97 

 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου 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. 
 
6.4.2. 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 συνολικού 
συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

 
Προσκόµιση δείγµατος σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις σχετικές 

Προδιαγραφές Ενόπλων ∆υνάµεων. Η όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που περιγράφεται στον ν.4412/2016 περί δειγµάτων (άρθρο 214). 

 
 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας98 

 

6.6.1 Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.11 Ο ανάδοχος / προµηθευτής, οφείλει να 
παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που 
ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
(προσφερόµενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.1.11. ανωτέρω. 
 
6.6.2 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης 
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 
 
6.6.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται 
για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, 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. 
 
6.6.4 Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης 
λειτουργίας η ως άνω επιτροπή 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 στην παράγραφο 4.1.11 της παρούσας. 
Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 
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 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
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6.7 Αναπροσαρµογή τιµής99 

 
∆εν προβλέπεται. 

6.8. Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών 
συµβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοςπτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες της 
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, µε τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης).100 
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 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
100

 Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής µε τίτλο «Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά 

τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.∆. σηµείο Ι, σελ. 17 (Α∆Α: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισηµαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συµπεριλάβει ή όχι, στο παρόν 

σηµείο της ∆ιακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαµορφώσει τη 
σχετική ρήτρα µε διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί 
και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών 
που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑ. 
 

Συµβατικό αντικείµενο αποτελεί η προµήθεια του εξοπλισµού (µηχανηµάτων) 
που περιγράφονται στο κύριο µέρος της ∆ιακήρυξης. 
 

1.2 Οργανωτική δοµή της ΑΑ. 
 
Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ η οποία ενεργεί ως ΑΑ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση 

των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεωνπροµήθειας. 
  

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1 Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ  
 

Η προµήθεια των αναφεροµένων στη παρούσα διακήρυξη µηχανηµάτων, 
έχει ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών της ΑΑ. Για την κατανόηση της 
επιχειρησιακήςχρήσης / ικανότητας και αναγκαιότητας, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά 
τύπο µηχανήµατος / οχήµατος: 

 
2.1.1 Φορτωτής γαιών. 

 
Χρησιµοποιείται για τη φόρτωση κάθε είδους υλικού σε κατάλληλα 

προς τούτο οχήµατα για την µεταφορά ή αποµάκρυνσή τους. Έχει δυνατότητες 
κατασκευής – συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, καθαρισµού ρεµάτων και οδών και 
εκτέλεσης αποχιονίσεων. Επιπρόσθετα, δύναται να συνδράµει σε εργασίες καθαρισµού 
και κατεδαφίσεων µετά από σεισµούς ή άλλη φυσική ή τεχνολογική καταστροφή. 

 
2.1.2 Εκσκαφέας τάφρων. 

 
Αποτελεί το πλέον κατάλληλο µέσο για τον καθαρισµό ρεµάτων και τη 

δηµιουργία τάφρων για τη διοχέτευση υδάτων. ∆ύναται να εκτελέσει εργασίες εκσκαφής 
και φόρτωσης αδρανών υλικών για την µεταφορά τους προς χρήση σε άλλη περιοχή. 
∆ύναται να κατεδαφίσει κατεστραµµένα κτίρια και µε κατάλληλο εξάρτηµα να θραύσει 
πλάκες και δοκούς σκυροδέµατος, επιτρέποντας εν συνεχεία την αποµάκρυνσή τους. 
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2.1.3 Φορτωτής – εκσκαφέας. 
 

Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο προαναφερόµενων  
µηχανηµάτων, µε µικρότερες όµως δυνατότητες, λόγω του µεγέθους του. Ο συνδυασµός 
εκσκαφέα και φορτωτή, η ευελιξία του και εκ του γεγονότος ότι είναι τροχοφόρος, του 
επιτρέπει να ενεργεί αποτελεσµατικά µέσα σε αστικό και ηµιαστικό περιβάλλον. 

 
2.1.4 Ανατρεπόµενο όχηµα. 

 
Παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς αδρανών υλικών από και προς το 

σηµείο εκτέλεσης του έργου καθώς και της αποµάκρυνσης φερτών υλικών µετά από 
πληµµύρες ή ερειπίων και λοιπών αδρανών υλικών, µετά από κάθε τύπου καταστροφή. 
∆ύναται επίσης να µεταφέρει υλικό παντός τύπου. 

 
2.1.5 Ρυµουλκό όχηµα, µεταφοράς µηχανηµάτων ΜΧ. 

 
Αποτελεί το όχηµα το οποίο µεταφέρει µε ασφάλεια και ταχύτητα όλα 

τα προαναφερόµενα µηχανήµατα έργου. Επιπλέον δύναται να χρησιµοποιηθεί για την 
µεταφορά υλικών για παροχή βοήθειας σε πληγέντες (κοντέινερ για στέγαση, σκηνικό 
υλικό κτλ.). 

 
2.1.6 Πολυµηχάνηµα µικρούµεγέθους. 
 

Έχουν κατασκευαστεί για χρήση σε αστικό περιβάλλον, όπου λόγω 
του πολύ µικρού µεγέθους τους, επιτρέπουν την επέµβαση σε ιδιαίτερα δύσκολα σηµεία, 
όπου ο διαθέσιµος χώρος εργασίας ή η πρόσβαση σε αυτόν είναι πολύ περιορισµένη. 

 
2.1.7 ΕλαστικοφόροςΕκσκαφέας Τάφρων 
 

Αποτελεί το βασικό µέσο για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε 
ορεινές και δασικές περιοχές. Ενδείκνυται η χρήση του για ταχεία δηµιουργία 
προστατευτικών αναχωµάτων για διοχέτευση πληµµυρικών ροών. ∆ύναται να 
κατασκευάσει ή καθαρίσει τάφρους και ρέµατα καθώς και να αποµακρύνει ερείπια κτιρίων. 

 
2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούµενη εµπλοκή 

υποψηφίων 
 

Για την εξασφάλιση του µέγιστου δυνατού ανταγωνισµού, το σύνολο των 
τεχνικών προδιαγραφών αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ καθώς και του 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ για δηµόσια διαβούλευση, από 16 Αυγ έως 21 Σεπ 18. 

 
2.3 Τεκµηρίωση σκοπιµότητας / υποδιαίρεσης ή µη της σύµβασης σε 

τµήµατα 
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Κρίνεται σκόπιµη η υποδιαίρεση της σύµβασης σε τµήµατα ανά τύπο 
µηχανήµατος προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή οικονοµικών 
φορέων. 

 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΠ - ΠΕ∆ 
CPV 

1 Εκσκαφέας τάφρων 
ΠΕ∆-Α-00721/ 
Έκδοση 2η 

43260000-3 

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 
ΠΕ∆-Α-00667/ 
Έκδοση 2η 

34142300-7 

3 
Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς 
µηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ) 

ΠΕ∆-Α-00666/ 
Έκδοση 2η 

34138000-3 

4 
Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους 
τύπου bobcat 

ΠΕ∆-Α-00726/ 
Έκδοση 2η 

43260000-3 

5 
Φορτωτής 2,5m3 ΠΕ∆-Α-00749/ 

Έκδοση 2η 
43260000-3 

6 

Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας 
Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση 
σφύρας) 

ΠΕ∆-Α-00723/ 
Έκδοση 2η 

43260000-3 

7 
Εκσκαφέας – Φορτωτής  ΠΕ∆-Α-00725/ 

Έκδοση 2η 
43260000-3 

Πίνακας υπ. αριθ. 17 
 

∆ιευκρίνιση: Το σύνολο των προαναφερθέντων Τεχνικών Προδιαγραφών (Προδιαγραφές 
Ενόπλων ∆υνάµεων – ΠΕ∆) είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), και συγκεκριµένα στη διαδροµή  
https://prodiagrafes.army.gr/index.xhtml,  µε ελεύθερη πρόσβαση στους ενδιαφερόµενους 
οικονοµικούς φορείς και δεν κρίνεται σκόπιµη η επιπρόσθετη ενσωµάτωσή τους στην εν 
λόγω διακήρυξη.  
 

3.2 Υποχρεωτική η συµπλήρωση και υποβολή του φύλλου 
συµµόρφωσης(ΦΣ)που επισυνάπτεται στο υπόδειγµα της τεχνικής προσφοράς του 
Παραρτήµατος «IΙΙ» της παρούσας.Επισηµαίνεται ότι, για την τεκµηρίωση των δηλωµένων 
στο ΦΣ απαιτεούνται αντίστοιχες παραποµπές και επισύναψη εγγράφων / δικαιολογητικών 
/ πιστοποιητικών. 

 
3.3  Η µεθοδολογία υλοποίησης της σύµβασης και οι τρόποι διασφάλισής 

της καθορίζονται στις συγκεκριµένες παραγράφους της παρούσαςδιακήρυξης. 
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3.4 Οµάδα Έργου/Σχήµα ∆ιοίκησης της Σύµβασης 
 

∆εν απαιτείται λόγω της φύσης της σύµβασης. 
 

3.5 ∆ιάρκεια σύµβασης - Χρόνοι παράδοσης  
 

3.5.1 ‘Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.7 και 6.2. της παρούσας  
διακήρυξης. 

 
3.5.2 Χρόνος παράδοσης των µηχανηµάτων έχει όπως παρακάτω.  
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
(Μήνες από ηµεροµηνία 

σύµβασης έως 
πραγµατική προσκόµιση 

είδους στον τόπο 
παράδοσης) 

1 Εκσκαφέας τάφρων 12 

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 6 

3 
Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων 
Μηχανικού (ΜΧ) 

6 

4 Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 7 

5 Φορτωτής 2,5m3 12 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφό-
ρος (µε συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

12 

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής  7 
 

3.6 Υπεργολαβία  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσαςδιακήρυξης. 
 

3.7 Τόπος υλοποίησης / παράδοσης των µηχανηµάτων 
 
Στην έδρα του 723 ΤΜΧ (Σίνδος Θεσσαλονίκης). 
 

3.8 Παραδοτέα - ∆ιαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης  
 

3.8.1 Όπως αναφέρονται στον Πίνακα υπ. αριθ. 3 και στην παράγραφο 6 
της παρούσας. 

 
3.8.2 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 
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3.8.3 Όλοι οι προβλεπόµενοι από την παρούσα (και στη σύµβαση) έλεγχοι 
(µακροσκοπικοί και λειτουργικοί) που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή (ΕΠΠ) και 
την υποστήριξη σε προσωπικό / µέσα / εξοπλισµό / καύσιµα / ελαιολιπαντικά που ανήκουν 
ή διατίθενται από τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής 
αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού / µηχανήµατος και της 
διάθεσης των λοιπών προαναφερθέντων. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία έναρξης και 
ολοκλήρωσης των ελέγχων (ανεξαρτήτως αποτελέσµατος), πρέπει να ανέρχεται σε δέκα 
(10) ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για τους 
οποίους θα αποφανθεί µε απόφασή της η ΑΑ, ορίζοντας συγκεκριµένη χρονική προθεσµία 
παράτασης.  

 
3.8.4 Αν η παραλαβή των υλικών 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 ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. 

 
3.8.5 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την 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 σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72. Οποιαδήποτε ενέργεια 
που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη 

 
3.9 Εκπαίδευση / πιστοποίηση προσωπικού  
 

Όπως αναφέρεται στηνσχετική τεχνική προδιαγραφή του µηχανήµατος.. 
 

3.10 Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη 
 

3.10.1 Εγγύηση συµµετοχής,εγγύηση καλής εκτέλεσης και καλής 
λειτουργίαςσύµφωνα µε τις προβλέψεις των παρ. 2.2.2 και 4.1 της παρούσας 
διακήρυξηςαντίστοιχα. 

 
3.10.2 Τεχνική υποστήριξη όπως εκφράζεται στηνσχετική τεχνική 

προδιαγραφή του µηχανήµατος. 
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3.10.3 Απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός ιδιόκτητου ή συνεργαζόµενου 
συνεργείου, ή κινητής µονάδας συνεργείου, για την τεχνική υποστήριξη του 
µηχανήµατος. Το / τα δηλωθέν /-ντα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανηµάτων 
Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε) απαιτείται υποχρεωτικά να διαθέτουν  άδεια λειτουργίας σύµφωνα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ ∆.Μ./οικ.765/2017 (ΦΕΚ 242/Β/2-2-17).  

 
Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα δηλώνεται η ύπαρξη 

και η τοποθεσία του ιδιόκτητου συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 
συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για τη συνεργασία του µε τον προµηθευτή αναφορικά µε 
το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια λειτουργίας, 
να επισυναφθούν υποχρεωτικά στην αντίστοιχη παράγραφο του σχετικού Φύλλου 
Συµµόρφωσης. 

 
3.11 Προαιρέσεις 
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.6 της παρούσας. 
 

3.12 Παρατάσεις  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας. 
 

3.13 Τροποποίηση Σύµβασης 
 

Τροποποίηση σύµβασης,όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της 
παρούσας. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Χρηµατοδότηση  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της παρούσας. 
 

2. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.5 της παρούσας. 
 
3. Τιµές αναφοράς 
 

∆εν υφίστανται. 
 

4. Φ.Π.Α. – Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις 
 

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1.3.5,2.4.4.4 και5.1 της παρούσας και 
τις αντίστοιχες υποσηµειώσεις. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
«1» Υπόδειγµα Αναµνηστικής Πινακίδας 
 

 
 
 

Συνηµµένο«1» 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1. Υλικό κατασκευής πινακίδας: Μέταλλο  
 
2. Μέγεθος: Μήκος (Μ): 29,7 cm   Ύψος (Υ): 21 cm (Ελάχιστα, Α4) 
 
3. Τύπος και µέγεθος γραµµατοσειράς: Arial ή Calibri 
 
4. Σηµείο τοποθέτησης επί του µηχανήµατος και µέθοδο εξάρτησης: Σε σηµείο 

εµφανές που να µην επηρεάζει τη λειτουργικότητα του µηχανήµατος 
 
5. Λοιπά στοιχεία: (Επιτρεπόµενα Χρώµατα Περιεχοµένων Πινακίδας: Άσπρο, Μαύρο, 
Κίτρινο) 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
1. ΕΕ 1303/2013 
2. ΕΕ 821/2014 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΠ - ΠΕ∆ 

«1/Ι» 
Εκσκαφέας τάφρων 

ΠΕ∆-Α-00721/ 
Έκδοση 2η 

«2/Ι» 
Ανατρεπόµενο όχηµα 

ΠΕ∆-Α-00667/ 
Έκδοση 2η 

«3/Ι» Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων 
Μηχανικού (ΜΧ) 

ΠΕ∆-Α-00666/ 
Έκδοση 2η 

«4/Ι» 
Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 

ΠΕ∆-Α-00726/ 
Έκδοση 2η 

«5/Ι» 
Φορτωτής 2,5m3 

ΠΕ∆-Α-00749/ 
Έκδοση 2η 

«6/Ι» Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

ΠΕ∆-Α-00723/ 
Έκδοση 2η 

«7/Ι» 
Εκσκαφέας - Φορτωτής  

ΠΕ∆-Α-00725/ 
Έκδοση 2η 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι ως άνω αναφερόµενες προδιαγραφές βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του 
ΓΕΕΘΑ: https://prodiagrafes.army.gr 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ θα αναρτηθούν οπωσδήποτεστο ΕΣΗ∆ΗΣ και στην 
ιστοσελιδα του φορέα στην ενότητα της παρούσας ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

 
Η αναθέτουσα αρχή προέβει στην σύνταξη «προσαρµοσµένου» πρότυπου 

ΕΕΕΣ, το οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη ως Προσθήκη «1/ΙΙΙ», µε τη 
χρήση της υπηρεσίας http://www.eprocurement.gov.gr,ESPDint, το οποίο (πρότυπο 
ΕΕΕΣ) ανταποκρίνεται:  

 
1. Στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται 

ή, µε βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και  
 
2. Στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα ως άνω 

έγγραφα. Το περιεχόµενο του αρχείου είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης, 
είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο µέρος αυτής 
 
 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ως άνω 
αναφερόµενη ηλεκτρονική διεύθυνση για να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να συµπληρώνουν 
µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον συγκεκριµένοδιαγωνισµό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το 
εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 
υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισµό. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

«1/ΙΙΙ» «Προσαρµοσµένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συµβάσεως 
(ΕΕΕΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς 

 
ΕΝΤΥΠΟTEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ  
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Τεχνική 

Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύµβασης για την Ανάδειξη 
προµηθευτή µηχανηµάτωνκαι λοιπού εξοπλισµού, µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν 
υπόψη τους: 

 

• Την υπ’ αριθ ..……………….. ∆ιακήρυξη, µε όλα τα σχετικά Παραρτήµατά 
και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της σύµβασης 
και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης. 

 

• Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό. 
 

• Τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές των µηχανηµάτων για τα οποία 
υποβάλλεται η συγκεκριµένη προσφορά. 
 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή 
υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
  
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις που αφορούν 
στις απαιτήσεις των µηχανηµάτων της σύµβασης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των 
προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
4. Αναλυτικά101: 

                                                           
101

  Συµπληρώνεται ο Πίνακας που ακολουθεί υποχρεωτικά για κάθε παράγραφο της σχετικής τεχνικής 
προδιαγραφής, µε την αντίστοιχη αναγραφή «Συµφωνώ» (στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ») εφόσον τα προσφερόµενα είδη  συµµορφώνονται πλήρως ως προς τις απαιτήσεις 
ή σε διαφορετική περίπτωση αναγράφονται αναλυτικά οι αποκλίσεις και ανάλογες παραποµπές 
(έγγραφα τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης) στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ») . 
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Σελίδα 95 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Αναλόγως του τµήµατος της σύµβασης / τύπου µηχανήµατος συµπληρώνονται:  

 
4.1 …………………………. (Είδος µηχανήµατος / οχήµατος / µέσου) 
 
 4.1.1 Σχετική Τεχνική Προδιαγραφή: ………………………………………… 
 
 4.1.2 Έντυπο Συµµόρφωσης 
 

   Όπως υπόδειγµα της αντίστοιχης Προσθήκης του παρόντος, για 
τον συγκεκριµένο τύπο µηχανήµατος που υποβάλεται η εν λόγω προσφορά. 
 

4.2 …………………………. (Είδος µηχανήµατος / οχήµατος / µέσου) 
 
 4.2.1 Σχετική Τεχνική Προδιαγραφή: ………………………………………… 
 
 4.2.2 Έντυπο Συµµόρφωσης 
 

   Όπως υπόδειγµα της αντίστοιχης Προσθήκης του παρόντος, για 
τον συγκεκριµένο τύπο µηχανήµατος που υποβάλεται η εν λόγω προσφορά. 
 
Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Α/Α 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.4.3.2.4 
Στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον αναπληρωµατικό 
υπεύθυνο προµήθειας κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης 

Π1 

2.4.3.2.5 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 
χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς 

Π2 

2.4.3.2.6 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα στην οποία 
να δηλώνεται ότι είναι σε θέση να παρέχει εν 
συνεχεία υποστήριξη (προµήθεια ανταλλακτικών και 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης / επισκευών) για 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 

Π3 

2.4.3.2.7 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 
χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας 

Π4 

2.4.3.2.8 
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών / µέσων 

Π5 

2.4.3.2.9 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 
δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου 
συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 
συνεργείου (µεταφορά µε έξοδα του προµηθευτή), ή 

Π6 
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Σελίδα 96 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Α/Α 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κινητής µονάδας συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για 
τη συνεργασία του µε τον προµηθευτή αναφορικά µε 
το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και 
προσωρινή ή οριστική άδεια λειτουργίας αυτού 

Προσθήκη 
Παραρτήµατος 
Ι «…/…» 

Έγγραφα που απαιτούνται σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη ΠΕ∆  

 
∆ιευκρινίζεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία 
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή ΠΕ∆ του µηχανήµατος 
για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και στο σχετικό έντυπο συµµόρφωσης ανά 
τµήµα, µε συγκεκριµένες σχετικές παραποµπές. 
 
……………………………. 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
Υπογραφή /-ες 
                και 
         Σφραγίδα /-ες  
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Σελίδα 97 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 

«1/IV» Έντυπο Συµµόρφωσης  ΠΕ∆-Α-00721 (Εκσκαφέας Τάφρων) 
«2/IV» Έντυπο Συµµόρφωσης  ΠΕ∆-Α-00667 (Ανατρεπόµενο Όχηµα) 

«3/IV» Έντυπο Συµµόρφωσης  ΠΕ∆-Α-00666 [Ρυµουλκό Όχηµα  Μεταφοράς 
Μηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ)] 

«4/IV» Έντυπο Συµµόρφωσης  ΠΕ∆-Α-00726 (Πολυµηχάνηµα Μικρού 
Μεγέθους Τύπου Bobcat) 

«5/IV» Έντυπο Συµµόρφωσης  ΠΕ∆-Α-00749 (Φορτωτής 2,5m3) 
«6/IV» Έντυπο Συµµόρφωσης  ΠΕ∆-Α-00723 [Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας 

Τάφρων Τροχοφόρου (µε Συµπληρωµατική Εξάρτηση Σφύρας)] 
«7/IV» Έντυπο Συµµόρφωσης  ΠΕ∆-Α-00725 (Εκσκαφέας – Φορτωτής)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 6ΛΞ96-ΛΑ8



 

Σελίδα 98 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 
 
      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
 
 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ: 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Οικονοµική 

Προσφορά της / τους για την υλοποίηση συγκεκριµένου /-ων τµήµατος /-µάτων (τύπων 
µηχανηµάτων) της διαδικασίας σύναψης σύµβασης για την Ανάδειξη προµηθευτή 
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
 
 1.1 Την υπ’ αριθ ..……………….. ∆ιακήρυξη, µε όλα τα σχετικά Παραρτήµατά 

και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της σύµβασης 
και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης. 

 
1.2 Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό. 

 
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή 

υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

3.  Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας αναγνωρίζουν ότι το τίµηµα της προσφοράς µας 
περιλαµβάνει την προµήθεια / παράδοση του / των συγκεκριµένου /-ων τµηµάτων της 
σύµβασης / τύπων µηχανηµάτων καιπαροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης / πιστοποίησης, 
καθώς επίσης και τις προβλεπόµενες κρατήσεις,σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 
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Σελίδα 99 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /                     

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ («ΠΤ») (€) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΕΛΟΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  ή 
ΑΛΛΟ ΤΕΛΟΣ102 

(€) 

1 Εκσκαφέας τάφρων ΠΤ 1 =   

2 Ανατρεπόµενο όχηµα ΠΤ 2 =  

3 
Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς 
µηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ) 

ΠΤ 3 = 
 

4 
Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου 
bobcat 

ΠΤ 4 = 
 

5 Φορτωτής 2,5m3 ΠΤ 5 =  

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων 
Τροχοφόρος (µε συµπληρωµατική 
εξάρτηση σφύρας) 

ΠΤ6 = 
 

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής (90hp) ΠΤ7 =  
 
 

∆ιαγράφεται το αντίστοιχο τµήµα σύµβασης / τύπος µηχανήµατος για το οποίο δεν θα 
υποβληθεί οικονοµική προσφορά 

 
4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν στην οικονοµική 

προσφορά (προσφερόµενη τιµή / ΠΤ) κάθε κόστος που επιβαρύνει τον προµηθευτή που  
αφορούν στην εµπρόθεσµη και πιστή συµµόρφωση ως προς τις απαιτήσεις, καθώς επίσης 
και την τήρηση όλων των προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 

5. Στην προσφερόµενη τιµή (ΠΤ) περιλαµβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(µισθοί και επιδόµατα προσωπικού, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, προβλεπόµενοι φόροι, 
ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον 
προµηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην οικονοµική 
προσφορά, πλην των τελών ταξινόµησης που δηλώνονται διακριτά. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 

6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας κατάρτισε /-αν την Οικονοµική Προσφορά τους µε βάση 
τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους.  
 

7. Η προσφορά ισχύει µέχρι την …..……(Συµπληρώνεται αναλόγως µε βάση τις 
δυνατότητες της παρ. 2.4.5. της παρούσας) 

 
8. Ο επιθυµητός τρόπος πληρωµής είναι ……(Συµπληρώνεται αναλόγως µε βάση τις 

δυνατότητες της παρ. 5.1.1. της παρούσας) 

                                                           
102∆ιακριτά δηλώνεται το σε ευρώ αναλογούν για κάθε όχηµα ποσό τέλους ταξινόµησης, (Ν. 

2682/99, ΦΕΚ 16/Α/8.2.1999, «∆ιαρρυθµίσεις της φορολογίας των αυτοκινήτων 
οχηµάτων και άλλες διατάξεις»), ή τυχόν άλλου τέλους 
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Σελίδα 100 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 
 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  
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Σελίδα 101 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε./ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ103) 
Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα104)................................(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα)105......... 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ106. 
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…………………………………………..107υπέρ 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 συµµετοχή 
του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη........................., για την ανάδειξη προµηθευτή / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση 
του/ων τµήµατος/των ..108/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε 
την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη........................... της (Αναθέτουσας 
Αρχής). 
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 ....….    ηµέρεςαπό την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

                                                           
103Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 
104Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 
105Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 
106Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
107Όπως ανωτέρω υποσηµείωση  
108Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποίαυπογράφεται 
η σχετική σύµβαση 
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Σελίδα 102 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (όπωςπροβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 4.1 της 
πρόσκλησης) 
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 εκδίδουµε109 

 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 Ο ∆ιοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη 
διαµόρφωση του συγκεκριµένης Προσθήκης αναλόγως των θεσµικών κειµένων περί 
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα. 
 
 
 
 
. 
 
 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109Ο 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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Σελίδα 103 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ………./20…. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ, ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΟΧΗΜΑΤΑ, 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  

ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΒΛΗΜΑ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Σελίδα 104 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

……… (µήνας)……. (έτος) 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

ΑΡΘΡΟ 1 ….. 
ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2  
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
ΑΡΘΡΟ 3  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 4  
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 6  
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  
ΑΡΘΡΟ 7  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 8  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 10  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 11  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ  
ΑΡΘΡΟ 12  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 13  
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
ΑΡΘΡΟ 14  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 15  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 16  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 17  
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 18  
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 19  
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 20  
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
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Σελίδα 105 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 21  
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 22  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ  
ΑΡΘΡΟ 23  
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 24  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 25  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 26  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 27  
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
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Σελίδα 106 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύναψη της παρούσας σύµβασης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Ν.4412/16, 
τους όρους της …………διακήρυξης και συµπληρωµατικά τον Αστικό Κώδικα.  

 
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες προµήθειας / παραλαβής των 
µηχανηµάτων που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές  

 
 Η τελική διαµόρφωση του κειµένου της σύµβασης έγινεαπό την Αναθέτουσα Αρχή  
σε συνεργασία µε το ΓΕΣ/Γ1/4 και ΓΕΣ/∆ΜΧ (όπου κρίνεται αναγκαίο), µετά την ανάδειξη 
µειοδότη /-ών και προσωρινό /-ούς ανάδοχο /-ους µε βάση την / τις τεχνικοοικονοµική /-ές 
προσφορά /-ές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας. 
 

Σήµερα την ………………… 201….., ηµέρα της εβδοµάδος ……………… στο 
γραφείο του ∆ιοικητή της ….. προσήλθαν ο ∆ιευθυντής της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ ως εκπρόσωπος 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ………. (στο εξής «Αναθέτουσα 
Αρχή») σύµφωνα µε την µε αριθ. Φ………………………………………………………. 
………………) εντολής και ο κ. ................................................ ως νόµιµος εκπρόσωπος 
τ………………………………. µε επωνυµία…………………… έδρα…………………. 
ΑΦΜ………………….. σύµφωνα µε το .....................έγγραφο (αναγράφεται το έγγραφο 
βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο υπογράφων για την υπογραφή της σύµβασης) (στο 
εξής «Ανάδοχος») και αφού έλαβαν υπόψη τους τα: 
 

α.  Την υπ’ αριθ…………….. θετική γνωµοδότηση της ΕΥ∆ΕΠ για την υπογραφή 
της σύµβασης…………. 

 
β.  Την ……………………………………απόφαση  µε την οποία κατακυρώθηκαν, 

τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού ……………… (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε 
Α∆ΑΜ:………..). 

 
γ. Την προσφορά του Αναδόχου κατά το µέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση µε 

την παρούσα. 
 
 

συµφωνούν στην υπογραφή της σύµβασης………, όπως παρακάτω: 
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Σελίδα 107 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Γενικά 

 
 Όπως προσδιορίζονται στην ∆ηµοσίευση υπ. αριθ. ……. 

   
  Για τις ανάγκες της παρούσης κοινά αποδεκτοί ορισµοί αποτελούν µόνο οι 
αναφερόµενοι στα θεσµικά κείµενα (Κανονισµοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόµοι, Π∆, ΚΥΑ, 
ΥΑ, Εγκύκλιοι), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 και 2.1.4.10 της διακήρυξης. 

 
2. Η ερµηνεία της παρούσας σύµβασης θα υπόκειται στις πιο κάτωπρόνοιες: 
 

α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σηµασιολογικάσυµπεριλαµβάνουν 
και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. 

 
β. Λέξεις αρσενικού γένους, συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό και το 

ουδέτερο. 
 
γ. Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερµηνεύεται σαν να 

ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά 
στη σύµβαση. 

 
δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

(που διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νοµικών 
προσώπων. 

ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο 
συναφές, θα ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή 
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 

 
στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνία πλαίσιο, 

για διευκόλυνση των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερµηνεία 
της συµφωνίας πλαίσιο µε κανένα τρόπο. 

 
ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη χωρίς 

περαιτέρω χαρακτηρισµό, θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτηµα ή 
Προσθήκη της συµφωνίας πλαίσιο, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 

 
η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο 

σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
 
θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάµεσα στα Άρθρα ή τα 

Παραρτήµατα ή τις Προσθήκες της σύµβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των 
Παραρτηµάτων ή των Προσθηκών. 
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Σελίδα 108 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 
ι. Συµπληρωµατικά, ισχύουν οι ορισµοί όπως προσδιορίζονται στο 

Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του κειµένου της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η σύµβαση, αποτελείται από το κυρίως κείµενο και τα Παραρτήµατα «Α» έως «….», 
όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου µέρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
1. Σκοπός της σύµβασης, είναι να καθορίσει τους όρους / υποχρεώσεις, 

σύµφωνα µε τους οποίους ο προµηθευτής θα προµηθεύσει τα µηχανήµατα και θα παρέχει 
τις υπηρεσίες εκπαίδευσης / πιστοποίησηςκαι εν συνεχεία υποστήριξης (µέσω των 
επισυναπτόµενων Συµφωνιών Πλαίσιο ανά τύπο µηχανήµατος) στον Αγοραστή (άρθρο 2). 

 
2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια των παρακάτω µηχανηµάτων: 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1 Εκσκαφέας τάφρων 3 

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 4 

3 Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ) 2 

4 Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 2 

5 Φορτωτής 2,5m3 1 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

1 

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής 1 
(Συµπληρώνονται ανάλογα) 

 
Επίσης ο ανάδοχος δεσµεύεται για την παροχή εκπαίδευσης / πιστοποίησης στο 
προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα αναλυτικά 
κατωτέρω στο άρθρο 8. 
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Σελίδα 109 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
1. Η διάρκεια της σύµβασης είναι … µήνεςάρχεται από την υπογραφή της και 

µέχρι την πραγµατική προσκόµιση των συµβατικών ειδών(ορίζεται στη παρούσα επ΄ 
ακριβώς στρατόπεδο /-α της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναλόγως τύπου και 
ποσότητας). 

 
2. Χρόνοι παράδοσης των µηχανηµάτων 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
(Μήνες από ηµεροµηνία 

σύµβασης έως 
πραγµατική προσκόµιση 

είδους στον τόπο 
παράδοσης) 

1 Εκσκαφέας τάφρων 12 

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 6 

3 
Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων 
Μηχανικού (ΜΧ) 

6 

4 Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 7 

5 Φορτωτής 2,5m3 12 

6 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφό-
ρος (µε συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

12 

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής  7 
 (Συµπληρώνονται ανάλογα) 

 
3. Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τροποποίησης /-σεων) θεωρείται 
ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
  
  α.  Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
µηχανηµάτων στον χώρο που ορίζεται στη παρούσα (στρατόπεδο του νοµού ……….) 
 
  β.  Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συµβάσεως. 
 
  γ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί 
διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
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1. Η αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των …………….. € 
συµπεριλαµβανοµένου αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 
…………………). 

 
 2. Αναλυτικά και ανά τύπο µηχανήµατος οι τιµές προµήθειας έχουν ως 
ακολούθως : 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑ ΤΥΠΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

1 Εκσκαφέας τάφρων 3   

2 Ανατρεπόµενο όχηµα 4   

3 
Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς 
µηχανηµάτων Μηχανικού (ΜΧ) 

2   

4 
Πολυµηχάνηµα µικρού 
µεγέθους τύπου bobcat 

2   

5 Φορτωτής 2,5m3 1   

6 

Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας 
Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση 
σφύρας) 

1   

7 Εκσκαφέας – Φορτωτής 1   
(Συµπληρώνονται ανάλογα) 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

1. Μετά τη παραλαβή των µηχανηµάτων και συγκεκριµένα κατά το χρονικό 
διάστηµα από ……….. έως ………. θα διεξαχθεί µε µέριµνα του αναδόχου εκπαίδευση / 
πιστοποίηση ανά τύπο µηχανήµατος, ως εξής: 

α. Χειριστών (Χειρισµού – Προληπτικής Συντήρησης 1ου – 2ου 
Κλιµακίου) 

 
(1) ∆ιάρκεια: από …. ……. …….. έως …. …… ….. 
(2) Τόπος διεξαγωγής: ……………..  
(3) Εκπαιδευτικό Προσωπικό: ………………. 
(4) Εκπαιδευµόµενο Προσωπικό: ……………..  
(5) Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα: …………. 

(Συµπληρώνονται ανάλογα) 
 

β. Τεχνικού Προσωπικού (Συντήρηση - Επισκευές 3ου – 4ου 
Κλιµακίου). 

(1) ∆ιάρκεια: από …. ……. …….. έως …. …… ….. 
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(2) Τόπος διεξαγωγής: ……………..  
(3) Εκπαιδευτικό Προσωπικό: ………………. 
(4) Εκπαιδευµόµενο Προσωπικό: ……………..  
(5) Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα: …………. 

(Συµπληρώνονται ανάλογα 
 
2.Συγκεκριµένα επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

 
2.1 Αντικείµενα εκπαίδευσης  

 
Ο χειρισµός, η λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης που θα υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά του αναδόχου και θα 
αποτελέσει ανεξάρτητο Παράρτηµα της σύµβασης που θα συνφθεί. 

 
2.2 Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 

 
Εντός είκοσι (20) ηµερών από την παράδοση των µηχανηµάτων.  

 
2.3 ∆ιάρκεια της εκπαίδευσης 

 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά 

κατηγορία εκπαιδευόµενου προσωπικού. 
 

2.4 Αριθµός – Προσόντα εκπαιδευόµενου προσωπικού  
 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά 
κατηγορία εκπαιδευόµενου προσωπικού. 

 
2.5 Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 

 
Σε χώρο / µονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή άλλο κατάλληλα 

εξοπλισµένο χώρο στον τόπο παράδοσης των υλικών / µηχανηµάτων που θα συµφωνηθεί 
από κοινού µεταξύ των συµβαλλοµένων.  

 
2.6 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα 

 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής. 

 
3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω προαναφερθείσας εκπαίδευσης ο 

ανάδοχος θα χορηγήσει σχετική πιστοποίηση στο προσωπικό που περάτωσε µε επιτυχία 
την εκπαίδευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
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1. Παράδοση µηχανηµάτων µέχρι ………..(αναγράφονται αναλυτικά τυχόν 

τµηµατικές παραδόσεις και υποχρεωτικά χρόνος ολοκλήρωσης των παραδόσεων) 
 
2. Πλήρη αποδοχή των αναφεροµένων στην παρούσα. 

      
ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος110 από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσµία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών για τη συµµόρφωσή του. Αν η προθεσµία 
που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη 
πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. 

 
 2. Αν τα υπό προµήθεια µηχανήµατα ή/και υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου / προµηθευτή µετά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται στη 
σύµβαση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα 
 

4. Tο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή 
του προµηθευτή. 
 

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτήέκπτωτο. 
 

6. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: 

 
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα µηχανήµατα δεν παραδόθηκαν µε 

ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ως ενδεικτικά είναι:  
 

(1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών  του καταστήµατος του αναδόχου.    
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(2) Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα ή 

στο εργοστάσιο του  αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 
 
(3) Πληµµύρα. 

 
(4) Σεισµός. 

 
(5) Πόλεµος / Τροµοκρατική ενέργεια. 

 
(6) ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 

µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 

 
(7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 

 
(8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  

 
7. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το 

πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής και αναφορά / απόφαση συλλογικού 
οργάνου της ΑΑ. 
 

8. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά 
σε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
 

9. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτήµε τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείµενης 
νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη 
διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 

10. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο 
προµηθευτήςευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και η 
Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
 

1. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας 
αρµόδια είναι η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ), σύµφωνα µε την 
παράγραφο 11 εδάφιο β’ του άρθρου 221111 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
αναφερόµενα στην παρ. 6 και στο Παράρτηµα «Ι» της διακήρυξης. 
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2. Η εν λόγω επιτροπή, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη 
των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Η ΕΠΠ εισηγείται στην 
ΑΑ (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ) λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Το σύνολο 
της εν λόγω αλληλογραφίας θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο ΓΕΣ/∆ΜΧ και κατά 
περίπτωση ΓΕΝ και ΓΕΑ, για άµεση  ενηµέρωση της Ιεραρχίας του ΓΕΣ.  

 
3. Η αρµόδια υπηρεσία (ΑΑ) µε απόφασή της θα ορίσει, για την 

παρακολούθηση της σύµβασης και τον εν γένει έλεγχο εκτέλεσης, αρµόδια πενταµελή 
ΕΠΠ στην οποία θα συµµετέχει τουλάχιστον ένας (1) αξιωµατικός του ΓΕΣ/∆ΜΧ και του 
ΓΕΑ, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις. Τα καθήκοντα της επιτροπής 
είναι, ενδεικτικά και κατ ελάχιστο, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της 
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της 
σύµβασης. Με εισήγηση της επιτροπής, η ΑΑ που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να 
απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 
της σύµβασης. 

 
 4. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση 
µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 
 
Η όλη διαδικασία παράδοσης παραλαβής, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρ.6.1 -6.5 της ∆ιακήρυξης 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος του Κεντρικού Λογαριασµού που τηρείται 
στην ΤτΕ, µέσω ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής σύµφωνα µε τη διαδικασία πληρωµών 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τµηµατικά, όπως αναλύεται στην ακόλουθη 
παράγραφο υπ. αριθ. 4 της παρούσας και για τη συγκεκριµένη συµβατική αξία µετά την 
οριστική παραλαβή των µηχανηµάτων. 

 

Προσδιορίζονται και αναγράφονται στοιχεία ανάλογα µε τις προσφορές των 
συµµετεχόντων που αναδείχθηκαν ανάδοχοι και σε συµφωνία είτε µε την παρ. 5.1.1.1, είτε  
µε την παρ. 5.1.1.2 

 

2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την 
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης και αναφέρονται στην παράγραφο 3. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). 
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β. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017). 

 
γ. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00036%. 
 

1. Συνεπώς οι κρατήσεις διαµορφώνονται ως κατωτέρω: 
 

Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Χαρτόσηµο 0,0036% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 

0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,13432% 
 
3. Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% επί του 

καθαρού ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συµβατική αξία 
των υπηρεσιών αφαιρέσουµε τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. 

 
4. Η πληρωµή του προµηθευτή  θα γίνεται τµηµατικά µε τα παραληφθέντα 

µηχανήµατα,  µε την συγκέντρωση των κάτωθι δικαιολογητικών: 
 

  α. Τιµολόγιοτου Αναδόχου. 
 

β. ∆ελτίο Αποστολής (εφόσον προβλέπεται). 
 
γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενηµερότητας και Ασφαλιστικής 

Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
δ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα 

ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την 
πληρότητα των ασφαλιστικών ενηµεροτήτων ο αναδόχοθα καταθέτει µαζί µε τις 
ενηµερότητες και Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τα ασφαλιστικά ταµεία στα οποία καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές. 

 
ε. Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
 
στ. Βεβαίωση του αριθµού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του 

αναδόχου. 
 

6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 
προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. Ζ του 
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Ν.4152/13 περί καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών στις  εµπορικές 
συναλλαγές. 

 
7. Επισηµαίνεται ότι δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής 

που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου(µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.). 

 
8. Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του ∆ηµοσίου, γίνεται µε 

παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή µε βάση της διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 
 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση 

να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του 
κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί µε την υποβολή του 
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του από την αναθέτουσα 
Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 
1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος 

……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική επιστολή τ… 
……………………., διάρκειας αορίστου χρόνου, ποσού ……………… ευρώ, το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται µετά την οριστική παραλαβή  
των εδιών και την προσκόµιση της κατωτέρω αναφερόµενης εγγυηιτκής καλής λειτουργίας. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

 
3. «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για  την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που 

ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
(προσφερόµενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος, µετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών, υποχρεούταινα καταθέσει εγγυητική επιστολή ίσης διάρκειας µε την 
προσφερόµενη εγγύηση λειτουργίας, ποσού ……………… ευρώ.  
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4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί: 
 
α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία παράδοσης 

των συµβατικών ειδών  µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι λόγοι της παραγράφου 6.β. 

του άρθρου 10. 
 

 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη 
σύµβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1. 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 δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ 
του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.Επιπρόσθετα υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 
4β  και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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, σύµφωνα µε την σχετική κείµενη 
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου των Κανονισµών, ΚΥΑ, ΥΑ, 
εγκυκλίων, κ.λπ., όπως προσδιορίζονται (ενδεικτικά και µη δεσµευτικά) στην παράγραφο 
1.4. της παρούσας. 
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3. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή 
και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου 
δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (Αριθµός µητρώου αναδόχου…) 

 
4. Τα προς προµήθεια µηχανήµατα, οχήµατα, µέσα πρέπει να είναι πρόσφατης 

σχεδίασης (νέας τεχνολογίας), καινούργια (νέα) και αµεταχείριστα. 
 
5. Τα προς προµήθεια µηχανήµατα, οχήµατα, µέσα να φέρουν µε µέριµνα του 

αναδόχου την προβλεπόµενη από την πρόσκληση ειδική σήµανση  / δηµοσιοποίηση που 
θα κοινοποιηθεί από την Υπηρεσία και θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των µέτρων 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και 
ειδικά την παράγραφο 5(ii)β) (σελ. 10), του Παραρτήµατος Ι της Πρόσκλησης µε κωδικό 
ΑΤΤ075 (Α∆Α: 61Θ07Λ7-9∆∆), σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του τεύχους 
δηµοσίευσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 

Ανεξαρτήτως των προβλέψεων των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι 
οποίες και θα τηρηθούν ανά τύπο µηχανήµατος, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση 
της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συµβατικών ειδών, θα 
διενεργηθούν υποχρεωτικά: 

 
1. Μακροσκοπικός Έλεγχος 

 
1.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
 Εντός δέκα (10) ηµερών από παράδοσης του υλικού / µηχανήµατος 

στον συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη σύµβαση, χρόνο και τόπο 
παράδοσης.(ηµεροµηνία) 

 
1.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
 Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης. (τοποθεσία) 
   
1.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
  

Σύµφωνα µε τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής 
του προς παράδοση υλικού / µηχανήµατος. 

 
2. Λειτουργικός Έλεγχος 
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2.1 Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 100% της συνολικής 
παραληφθείσας ποσότητας, για τα µηχανήµατα, οχήµατα και ρυµουλκά. 

 
2.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
 Ταυτόχρονα µε τον µακροσκοπικό έλεγχο, εντός δέκα (10) ηµερών 

από παράδοσης του υλικού / µηχανήµατος στον συµφωνηθέν σαφώς καθορισµένο στη 
σύµβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.(ηµεροµηνία) 

 
2.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
 
  Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και εφόσον 

απαιτούνται ειδικές συνθήκες εδάφους τότε από κοινού και σε απόλυτη συµφωνία µεταξύ 
των συµβαλλοµένων (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ – Ανάδοχος) θα  καθοριστεί στη σύµβαση, τόπος /-οι 
ελέγχου πλησίον του τόπου παράδοσης. (τοποθεσία) 

   
2.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου 
  
 Σύµφωνα µε τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής 

του προς παράδοση υλικού / µηχανήµατος και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. 
 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

 
 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 18 του ν. 4412/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.∆εν επιτρέπεται η ανάθεση 
της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση 
της ΑΑ. 

 
 2. Ο  ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 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, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας.112. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του 

                                                           
112

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 
4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για 

τους υπεργολάβους, (όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της σχετικής 
διακήρυξης και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης), 
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 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

 
5. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισµού η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, 
κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 
6. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 

4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της σχετικής διακήρυξης. Όταν οι υπεργολάβοι 
παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, κατά την υπογραφή της, προσκοµίζουν 
τα αποδεικτικά µέσα κατά περίπτωση των παραγράφων 2.2.9.2.1 έως 2.2.9.2.17 της 
παρούσας αντί του ΕΕΕΣ. 

 
7. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να 

αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 1 Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της σύµβασης. 
 

3.  ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
4. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
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νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων από 
τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώµατος είσπραξης συµβατικού τιµήµατος, το οποίο 
µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από 
τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα του προµηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή 
και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωµοδοτήσεως του αρµοδίου συλλογικού 
οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 
 1. Ο Ανάδοχος συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που 
θα αναλάβει. 

 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του 

αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες 
από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε 
άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
εκτελεστικής σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα 
πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 
 3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (µη 

κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ 
 

1. 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 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 
οργάνου 113114και προεγκρίσεως της  ΕΥ∆ΕΠσύµφωνα µε το άρθρο 40,παρ.5 της 
ΥΠΑΣΥ∆. 
                                                           
113

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
114

 ∆υνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση 
αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες µπορεί να 
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 7. ∆εν απαιτείται τροποποίηση σε περίπτωση µεταβολής του συντελεστή  

Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύµβαση ή θα 

σχετίζεται µ' αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο και τα αναγραφόµανα 
στους όρους διακήρυξης, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρµόδια ελληνικά 
∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 
 2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων 

υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύµφωνα µε τα 
κατ’ αναλογία καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της διακήρυξης και 
της παρούσας. 

 
3. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης 
 

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 10 (ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ), 11 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ) καθώς και 
κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα 
από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από 
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής 
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 
µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 
4. ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών 
 

                                                                                                                                                                                                 

περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
σύµβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας της τροποποίησης. Οι 
ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόµενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
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Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις 
συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την 
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016115. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
1. Ο Πάροχος/ προµηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή, µπορούν να οργανώνουν 

συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος 
προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
2. Ο Πάροχος/ προµηθευτής ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σηµείο 

συνδέσµου (PointofContact – PoC) τον / την ………………………, ως υπεύθυνο 
διαχείρισης και ρύθµισης όλων των θεµάτων της παρούσας σύµβασης. 

 
3. Η σύµβαση έχει συνταχθεί σε τρία (3) πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για 

το ΓΕΣ/Γ1/4α, την Αναθέτουσα Αρχή και τονΠάροχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Η αναθέτουσα αρχή 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 132 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 της διακήρυξης και, ως 
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

 
           γ. Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

2.       Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας σύµφωνα µε τα άρθρα 10 
και 16 της παρούσας  και της διακήρυξης. 

 

                                                           
115

 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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ΑΡΘΡΟ 26 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 
  ∆εν υφίσταται. 

 
ΑΡΘΡΟ 27 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
 
2. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς, λαµβάνονται υπ’ όψιν ο Ν.4412/16 

[«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η διακήρυξη, η κατακύρωση,  η σύµβαση, εφαρµοζοµένων 
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά 
εµφάνισής των άρθρων - Παραρτηµάτων από τα οποία αποτελούνται. 
 

3. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 
συµβαλλοµένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα 
Αρχή και από ένα (1) ο Ανάδοχος. 
 

4. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτούς και η Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά µε την οποία κατακυρώθηκε η προµήθεια 
και παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριµένο ανάδοχο, που επισυνάπτονται στη παρούσα 
σύµβαση αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής. 

 
5. Θέµατα τα οποία εκ παραδροµής δεν ρυθµίζονται στο παρόν κείµενο και 

τυχόν παραποµπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των 
υφιστάµενων θεσµικών κειµένων. 

 
6. Αντίγραφο της παρούσας σύµβασης τηρούνται από τα εµπλεκόµενα µέρη / 

συµβαλλόµενους και το ΓΕΣ/Γ1/4α και ΓΕΣ/∆ΜΧ.   
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  (∆εν ακολουθούν το συγκεκριµένο Υπόδειγµα του παρόντος 
Παραρτήµατος) 
«Α» ∆ιακήρυξη υπ’ αριθ. ……/19 (Απαιτείται υποχρεωτικά αναφορά ανάρτησης στο 

∆ιαύγεια (Α∆Α) και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µε Α∆ΑΜ ………..) 
«Β» Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου 
«Γ» Οικονοµική  Προσφορά  Αναδόχου 
«∆» Τεχνική Προδιαγραφή ……… (τύπος µηχανήµατος) 
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«Ε» Τεχνική Προδιαγραφή ……… (τύπος µηχανήµατος) 
«ΣΤ» Τεχνική Προδιαγραφή ……… (τύπος µηχανήµατος) 
«..» ……… 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΠ - ΠΕ∆ 

«1» 
Εκσκαφέας τάφρων 

ΠΕ∆-Α-00721/ 
Έκδοση 2η 

«2» 
Ανατρεπόµενο όχηµα 

ΠΕ∆-Α-00667/ 
Έκδοση 2η 

«3» Ρυµουλκό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων Μηχανικού 
(ΜΧ) 

ΠΕ∆-Α-00666/ 
Έκδοση 2η 

«4» 
Πολυµηχάνηµα µικρού µεγέθους τύπου bobcat 

ΠΕ∆-Α-00726/ 
Έκδοση 2η 

«5» 
Φορτωτής 2,5m3 

ΠΕ∆-Α-00749/ 
Έκδοση 2η 

«6» Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας Τάφρων Τροχοφόρος (µε 
συµπληρωµατική εξάρτηση σφύρας) 

ΠΕ∆-Α-00723/ 
Έκδοση 2η 

«7» 
Εκσκαφέας - Φορτωτής  

ΠΕ∆-Α-00725/ 
Έκδοση 2η 

«8» «Προσαρµοσµένο» πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Εντύπου Συµβάσεως (ΕΕΕΣ)  

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 Η Προσθήκη «8» δεν φέρει τον σχετικό χαρακτηρισµό, καθόσον αποτελεί προϊόν / 
εκτυπωµένη µορφή από την σχετική ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd. 

 
 
 
 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος  

Τµχης ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆:  ΠΕ∆–Α–00666 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆ :  2η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆: - 
 

ΜΕΡΟΣ Α: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Ορισµός οχήµατος: Ρυµουλκό όχηµα τριών (3) αξόνων, 
έξι (6) κινητήριων τροχών (6x6) µε πλάκα επικαθήσεως 
και ελκτική δυνατότητα µικτού φορτίου (ρυµουλκού – 
ηµιρυµουλκούµενου) τουλάχιστον 95 τόνων. 

 

4.1.2 
Κάθε όχηµα να είναι καινούργιο, κατασκευασµένο τους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

 

4.1.4 

Κάθε όχηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

4.1.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα πρότυπα, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο, 
κατασκευασµένο και ελεγµένο κάθε όχηµα και ο 
εξοπλισµός του για την ικανοποίηση των 
προαναφερθέντων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη τους 
καταλόγους των προτύπων που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 
280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053). 

 

4.1.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο 
προσφερόµενος τύπος και το έτος που αυτός 
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. ∆εν γίνεται δεκτός 
τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί 
υπό κατάργηση.  

 

4.2.1 

Το όχηµα να είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, 
τριαξονικό, πρόσφατης κατασκευής. Εάν πρόκειται για 
προϊόν παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία 
αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
ώστε να διασφαλίζεται µία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθώς και ένα ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

 

4.2.2 
Το µικτό φορτίο (συνολικό φορτίο ρυµουλκoύ – 
ηµιρυµουλκούµενου) του οχήµατος να είναι τουλάχιστον 
95 τόνοι (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.2.3 
Το µεταξόνιο µεταξύ του πρώτου και δεύτερου άξονα να 
είναι τουλάχιστον 3550 χιλιοστά. 
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4.2.4 

Το πλαίσιο του οχήµατος να είναι βαρέως τύπου (30 τόνοι 
τουλάχιστον), µε αντοχή στη στρέψη οποία δεν 
επιτρέπεται να παρουσιάζει ρήγµα ή στρέβλωση για 
φορτίο µέχρι 20% µεγαλύτερο του ανώτατου 
επιτρεπόµενου σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του κατασκευαστή. 

 

4.2.5 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση 
έτσι ώστε ο χρωµατισµός του οχήµατος να είναι 
στιλπνός σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα 
µε την Πα∆. 9-15/96/ΓΕΣ/1

ο
ΕΓ και των σχετικών 

τροποποιήσεων αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(χρωµατικές συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, 
ανακλαστικότητα στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των 
χρωµατικών αποχρώσεων να είναι αυτοί που 
χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και θα καθοριστούν από τη 
∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί άλλος χρωµατισµός από 
την σύµβαση. Ο Προµηθευτής υποχρεούται προ της 
βαφής των οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία 
ένα µεταλλικό πλακίδιο διαστάσεων 0,50 x 0,50 µέτρων 
βαµµένο µε τις υπόψη χρωµατικές αποχρώσεις για 
έλεγχο της ποιότητας των επιλεγµένων χρωµάτων. 

 

4.2.6 
Κάθε όχηµα να διαθέτει διατάξεις έλξης εµπρός, για 
ρυµούλκηση σε περίπτωση βλάβης. 

 

4.2.7 Να έχει ηχητικό όργανο (κόρνα) και φανό οπισθοπορείας.  

4.2.8 
Να έχει προστατευτικές γρίλιες και µεταλλικό πλέγµα 
προστασίας για τα κύρια φώτα του οχήµατος. 

 

4.2.9 

Να έχει περιστρεφόµενο φανό χρώµατος πορτοκαλί 
(τύπου strobe) στην οροφή για την ασφαλή σήµανση του 
συρµού. Επίσης να φέρει ηχητικό σήµα, συνεχούς 
λειτουργίας κατά τη χρήση της όπισθεν πορείας. 

 

4.2.10 
Να έχει λασπωτήρες ελαστικούς καουτσούκ για τους 
τροχούς εµπρός και πίσω. 

 

4.2.11 

Να φέρει βαρούλκο µε συρµατόσχοινο µήκους 
τουλάχιστον 25 µέτρων και ικανότητας ρυµούλκησης 
τουλάχιστον 25 τόνων. Να τοποθετηθεί σε ειδική θέση στο 
πίσω µέρος της καµπίνας και να λειτουργεί µε αντλία 
λαδιού που θα τροφοδοτείται από ειδική έξοδο στο 
σασµάν και θα συνδυάζεται µε ηλεκτρική υποβοήθηση. 

 

4.2.12 

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην µηχανή του οχήµατος 
τόσο από το µπροστινό µέρος του πλαισίου όσο και από 
το πίσω µέρος (χρήση ανακλινόµενης καµπίνας). Το 
σύστηµα ανάκλισης καµπίνας να επιτυγχάνεται µε χρήση 
υδραυλικού συστήµατος. Η ανάκλιση να γίνεται ηλεκτρικά 
και µηχανικά. 

 

4.2.13 

Να φέρει προφυλακτήρες µεταλλικούς ώστε να µην 
προκαλούνται φθορές στο σώµα του οχήµατος λόγω 
χωµατουργικών εργασιών.Να φέρει ακόµα πλέγµα 
προστασίας µπροστά στο ψυγείο και κάλυµµα κινητήρα. 
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4.2.14 

Να φέρει ειδικά διαµορφωµένες θέσεις για την προσθήκη 
εργαλειοθήκης. Ο όγκος της να είναι ικανός ώστε να 
µπορούν να τοποθετηθούν εντός ένα (1) πλήρες σετ 
εργαλείων για την αντικατάσταση τροχών του οχήµατος 
και αντιολισθητικές αλυσίδες κατάλληλες. Στο εξωτερικό 
της µέρος να υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας. 

 

4.3.1 

Η καµπίνα να είναι αυτοφερόµενη, ατσάλινη κατασκευή µε 
υψηλά στάνταρ παθητικής ασφάλειας και δοµικής 
ακαµψίας, όπως αυτά τίθενται από την Κανονιστική της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας οδηγία ECE R29. Η καµπίνα να 
διαθέτει δύο (2) θύρες µε βοηθητικά χερούλια στην 
πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού. Στο εξωτερικό 
των θυρών να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) σκαλοπάτια 
µεταλλικά για την εύκολη πρόσβαση των επιβατών στο 
όχηµα και να υπάρχουν κλειδαριές ασφαλείας. Στο 
εσωτερικό των θυρών να υπάρχουν ηλεκτρικά παράθυρα. 
Η καµπίνα να έχει τουλάχιστον δύο (2) εµπρόσθιες θέσεις 
επιβαινόντων και να εδράζεται επί του πλαισίου µέσω 
αντικραδασµικών βάσεων. 

 

4.3.2 
Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος και να είναι 
απαραίτητα υδραυλικό. 

 

4.3.3 

Να φέρει κάθισµα οδηγού µε πνευµατική ανάρτηση 
πολλαπλών ρυθµίσεων, πλήρως ρυθµιζόµενο και 
καθίσµατα για έναν (1) ή δύο (2) συνοδηγούς, όλα µε 
ζώνες ασφαλείας τριών (3) σηµείων µε προεντατήρες και 
προσκέφαλα. 

 

4.3.4 

Στο εσωτερικό της καµπίνας και σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο να υπάρχουν δύο (2) κρεβάτια για 
την ανάπαυση των επιβατών. Οι διαστάσεις τους να είναι 
τουλάχιστον εκατό ενενήντα (190) εκατοστά µήκος και 
εβδοµήντα (70) εκατοστά πλάτος. Η υψοµετρική 
απόσταση µεταξύ τους και από την οροφή της καµπίνα να 
είναι κατ’ ελάχιστον πενήντα (50) εκατοστά, να 
τοποθετηθούν ανατοµικά στρώµατα, σκάλα για την 
πρόσβαση στο πάνω κρεβάτι καθώς και  προστατευτικό 
κάγκελο. Μαζί µε τα κρεβάτια θα πρέπει να παρέχονται 
κουρτίνες περιµετρικά των κρεβατιών ή εγκάρσια 
τοποθετηµένες. 

 

4.3.6 

Στην οροφή της καµπίνας να διατίθεται έξοδος διαφυγής, 
χειροκίνητου µηχανισµού, µεταλλικής κατασκευής, µε 
µόνωση για να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της 
καµπίνας. 

 

4.3.7 

Η καµπίνα να φέρει απαραιτήτως θερµική µόνωση, 
ανεµοθώρακα ασφαλείας (LaminatedWindscreen) µε 
κρύσταλλο triplex υψηλής ασφάλειας, πανοραµικού 
τύπου, αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισµό, πλαστικό 
τάπητα δαπέδου, έναν(1) εσωτερικό καθρέπτη, δύο(2) 
υαλοκαθαριστήρες των τριών (3) ταχυτήτων τουλάχιστον, 
ηχοσύστηµα µε υποδοχή θύρας USB, σύστηµα Bluetooth 
για ασύρµατη τηλεφωνική επικοινωνία, κλιµατισµό και 
φίλτρο αέρος καµπίνας για την συγκράτηση 
µικροσωµατιδίων και αντιδιαρρηκτικό συναγερµό. Είναι 
επιθυµητή η διάθεση συστήµατος πλοήγησης στην 
ελληνική γλώσσα . 
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4.3.8 

Η καµπίνα να εξοπλίζεται µε ευρυγώνιους καθρέφτες 
αριστερά και δεξιά της, µε εµπρόσθιο καθρέφτη (ΕΕ) στην 
πλευρά του συνοδηγού καθώς και µε καθρέφτη ράµπας 
στην δεξιά πλευρά του τράκτορα, εξασφαλίζοντας πολύ 
καλή ορατότητα στον χειριστή του οχήµατος. Είναι 
επιθυµητή η ύπαρξη ηλεκτρικά ρυθµιζόµενων και 
θερµαινόµενων καθρεφτών. 

 

4.3.9 

Το όχηµα να είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω όργανα 
ελέγχου κατ’ ελάχιστο τα οποία πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα από τη θέση του οδηγού: ∆είκτης ταχύτητας 
σε χιλιόµετρα, δείκτης θερµοκρασίας και αντίστοιχη 
προειδοποιητική λυχνία, µανόµετρο και ενδεικτική λυχνία 
του συστήµατος πεδήσεως, δείκτης περιεκτικότητας 
δεξαµενής ή δεξαµενών καυσίµου, µανόµετρο λαδιού και 
προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία πτώσης πίεσης λαδιού, 
ενδεικτικές λυχνίες φώτων, ενδεικτικές λυχνίες δεικτών 
αλλαγής πορείας και ενδεικτικές λυχνίες φανών µακράς 
απόστασης, στροφόµετρο, ενδεικτική λυχνία κλεισίµατος 
θυρών, ενδεικτική λυχνία ένδειξης φθοράς τακακίων 
φρένων, ενδεικτικές λυχνίες για στοιχεία 
ηµιρυµουλκούµενου (πίεση ελαστικών, τακάκια φρένων, 
φορτίο άξονα), ενδεικτική λυχνία ένδειξης πίεσης 
υπερπλήρωσης, ταχογράφος ΕΕ και ενδεικτική λυχνία 
ABS όλων των εµπλεκόµενων συστηµάτων. 

 

4.4.1 

Κινητήρας κίνησης, εσωτερικής καύσης Diesel, 
τετράχρονος, υδρόψυκτος µε ονοµαστική ισχύς κατά DIN 
να είναι τουλάχιστον 500 hp (368 kW) ροπής τουλάχιστον 
2400 Nm. Να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας EuroVI (σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία). Ο κινητήρας να διαθέτει στροβιλοσυµπιεστή(-
ές) καυσαερίων (Turbo) µε ψύξη αέρα υπερπλήρωσης 
(intercooler) (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.4.2 

Οι ακόλουθες πληροφορίες να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά για τον κινητήρα: 
 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα. 
 Ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής σε rpm. 
 Κυβισµός σε cm

3
. 

 Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς, ροπή και ειδική 
κατανάλωση συναρτήσει στροφών λειτουργίας). 
(Υποβάλλεται αντίγραφο στην Τεχνική Προσφορά). 
 Σύστηµα τροφοδοσίας. 
 Θερµοκρασία (µέγιστη τουλάχιστον +50

ο
C και ελάχιστη 

τουλάχιστον -20
 ο
C) περιβάλλοντος για την εύρυθµη 

λειτουργία του κινητήρα. 
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4.4.2.8 

Να χρησιµοποιεί λιπαντικά που είναι καταχωρηµένα στο 
Παράρτηµα «Γ» της STANAG 1135, σε εφαρµογή της 
STANAG 1414 «Οδηγίες για την εξασφάλιση ότι οι 
προµηθευτές θα σχεδιάζουν και θα προµηθεύουν νέο 
εξοπλισµό ικανό να χρησιµοποιεί τυποποιηµένα καύσιµα, 
λιπαντικά και συναφή προϊόντα». Σε περίπτωση που ο 
εξοπλισµός παραδίδεται µε πετρελαιολιπαντικά 
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνει η STANAG 
1135, θα πρέπει να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους µε 
λιπαντικά καταχωρηµένα στο Παράρτηµα «Γ» της 
STANAG 1135 κατά τη 1η προγραµµατισµένη αλλαγή 
ορυκτέλαιού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία απόπλυσης. 

 

4.5.1 
Η συνολική χωρητικότητα της δεξαµενής (ή δεξαµενών) 
καυσίµου να δίνεται σε λίτρα (lt) και να είναι τουλάχιστον 
410 lt(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.5.1 
Η χωρητικότητα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά 
σε λίτρα (lt) σε συνδυασµό µε την αυτονοµία. 

 

4.5.2 
Η δεξαµενή να έχει πώµα δεξαµενής (δεξαµενών) 
καυσίµου µε κλειδαριά ασφαλείας. 

 

4.5.3 

Η εκποµπή ρύπων κατά τη λειτουργία του οχήµατος να 
είναι εντός των ορίων όπως αυτά καθορίζονται από την 
εκάστοτε Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). Θετικά θα αξιολογηθεί η µικρότερη δυνατή 
εκποµπή καυσαερίων και σε κάθε περίπτωση το όχηµα 
πρέπει να είναι κλάσεως Euro VI (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.5.4 

Ο κινητήρας να µπορεί να χρησιµοποιεί σαν καύσιµο το 
πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων µε 
κωδικό αριθµό ΝΑΤΟ F-54, χωρίς να δηµιουργούνται 
δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση, συντήρηση και στην 
διάρκεια ζωής του. 

 

4.5.5 

Να διαθέτει υδατοπαγίδα και φίλτρο καυσίµου (µία για 
κάθε δεξαµενή) µε κρουνό αποστραγγίσεως. Η διάθεση 
προ-θερµαντήρα καυσίµου είναι επιθυµητή αλλά δεν 
αποτελεί απαράβατο όρο. 

 

4.5.6 

Να υπάρχει δεξαµενή AdBlueµε προστατευτικό µεταλλικό 
κάλυµµαχωρητικότητας τουλάχιστον 60 lt, µε 
ενσωµατωµένη αντλία AdBlue και να είναι τοποθετηµένη 
σε κατάλληλο χώρο στο πίσω µέρος της καµπίνας του 
οδηγού (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.6.1 

Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι µηχανικό, 14 – 16 σχέσεων 
µε µισές σχέσεις, αργό – γρήγορο και ενισχυµένο 
συµπλέκτη (µονό ή διπλό). Η διάθεση αυτοµατοποιηµένου 
κιβωτίου ταχυτήτων, τουλάχιστον 12 σχέσεων 
(βαθµολογούµενο κριτήριο).. Η ύπαρξη λογισµικού 
βελτιστοποίησης απόδοσης σε λειτουργία εκτός δρόµου 
(offroadfunction) είναι επιθυµητή. 

 

4.6.2 
Το υλικό τριβής του δίσκου να µην περιέχει αµίαντο έτσι 
ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Υπεύθυνη 
∆ήλωση να υποβληθεί µαζί µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

4.6.3 

Το όχηµα να φέρει απαραιτήτως σύστηµα ρύθµισης 
ροπής(ανά άξονα). Η διάθεση διάταξης κλειδώµατος 
διαφορικού θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 
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4.6.4 

Η µέγιστη ταχύτητα πορείας να περιορίζεται ηλεκτρονικά 
στα 89km/h (ανοχή ± 1 km/h). Το σύστηµα µετάδοσης 
κίνησης να είναι κατάλληλο για µέγιστη ταχύτητα 60 km/h 
µε πλήρες µικτό φορτίο συρµού τουλάχιστον 60 τόνων. 

 

4.6.5 
Η ικανότητα αναρρίχησης του έµφορτου οχήµατος να είναι 
µεγαλύτερη δυνατή (Ελάχιστη 10%). 

 

4.6.6 
Η πλευρική στατική ευστάθεια σε κεκλιµένο έδαφος του 
έµφορτου οχήµατος να είναι µεγαλύτερη δυνατή 
(Ελάχιστη 10%). 

 

4.6.7 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο 
συστήµατος (π.χ. υδροστατική µετάδοση κίνησης – 
hydrostatictransmission, συστήµατα προστασίας, φίλτρο 
ελαίου, εναλλάκτης ψύξης ελαίου). 

 

4.7.1 

Το σύστηµα διεύθυνσης να διαθέτει υδραυλική 
υποβοήθηση που εγγυάται την εύκολη και ασφαλή 
αλλαγή πορείας του οχήµατος, σύµφωνα µε την σχετική 
κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 
2007/46/ΕΚ. 

 

4.7.2 
Το σύστηµα διεύθυνσης να διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για 
τον έλεγχο της στάθµης των υγρών του συστήµατος 
διεύθυνσης, ο οποίος να βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. 

 

4.7.3 

Το τιµόνι να διαθέτει εύρος ρυθµίσεων (πάνω - κάτω και 
εµπρός –πίσω) και να µπορεί να έρθει σε κάθετη θέση για 
βολική επιβίβαση και αποβίβαση. Η ρύθµιση του τιµονιού 
να γίνεται µέσω ποδοπλήκτρου. 

 

4.7.4 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
διεύθυνσης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά ασφάλειας/εργονοµίας. 

 

4.8.1 

Το ηλεκτροπνευµατικό σύστηµα πέδησης να είναι 
διπλού κυκλώµατος, να διαθέτει σύστηµα 
Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS) µε δυνατότητα 
απενεργοποίησης (υποχρεωτικό κριτήριο).Επιθυµητή 
είναι η ύπαρξη συστήµατος Αντιολίσθησης Τροχών 
(ASR) καθώς και σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης 
ανάλογα µε το φορτίο, στους πίσω άξονες. Επίσης να 
διαθέτει ταµπούρα ή διπλά αεριζόµενα δισκόφρενα, 
στους εµπρόσθιους και εφ’ όσον είναι διαθέσιµοι και 
στους οπίσθιους άξονες, σε κάθε περίπτωση πλήρως 
προστατευµένα (υποχρεωτικό κριτήριο).Η ρύθµιση των 
φρένων να γίνεται αυτόµατα, ανάλογα µε τη φθορά των 
υλικών τριβής. Η διάθεση συστήµατος Έκτακτης 

Πέδησης (EmergencyBrake) είναι επιθυµητή. 

 

4.8.2 

Υποχρεωτική είναι η διάθεση συστήµατος Υποβοήθησης 
Ανάβασης Λόφων (HillAssist) έτσι ώστε τόσο ο τράκτορας 
όσο και ο ηµιρυµουλκούµενος φορέας να µπορούν να 
κινηθούν σε κεκλιµένη επιφάνεια µε ασφάλεια µετά από 
στάση. 

 

4.8.3 
Το χειρόφρενο να λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο 
φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 
οχήµατος. 
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4.8.4 

Το όχηµα να διαθέτει δευτερεύον σύστηµα πέδησης, 
ενισχυµένο κλαπέτο. Το συγκεκριµένο σύστηµα θα 
υποβοηθά το κυρίως σύστηµα πέδησης του οχήµατος. Το 
όχηµα να διαθέτει σύστηµα µηχανόφρενου ή 
βαλβιδόφρενου. Η ισχύς πέδησης του κινητήρα να είναι 
τουλάχιστον 360 kW(βαθµολογούµενο κριτήριο). Με το 
σύστηµα αυτό να αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση 
σε κεκλιµένο έδαφος και να βελτιώνεται ο έλεγχος του 
οχήµατος µε πλήρες φορτίο. 

 

4.8.5 

Το όχηµα να διαθέτει πρόσθετο σύστηµα βοηθητικής 
πέδησης ή υδραυλικό σύστηµα πέδησης – 
επιβραδυντήρα (intarder/retarder) επί του κιβωτίου 
ταχυτήτων µε ισχύ τουλάχιστον 350 kW. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, σε περίπτωση ύπαρξης επιβραδυντήρα 
(intarder), αποτελεί η ύπαρξη ψυγείου λαδιού για την 
µείωση της θερµοκρασίας του υδραυλικού µέσου εντός 
του επιθυµητού θερµοκρασιακού εύρους µετά από 
παρατεταµένη χρήση του συστήµατος πέδησης – 
επιβραδυντήρα (intarder). Εναλλακτικά, το όχηµα να φέρει 
intarder νερού, ενσωµατωµένο στο κύκλωµα ψύξης του 
κινητήρα και να επιδρά επί του στροφαλοφόρου άξονα 
χωρίς να απαιτεί καµιά συντήρηση (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.8.6 
Το υλικό τριβής των φρένων να µην περιέχει αµίαντο 
ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Υπεύθυνη 
∆ήλωση να υποβληθεί µαζί µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

4.8.7 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
πέδησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο πέδης (π.χ. 
υδραυλικός, ηλεκτρικός), τύπο  φρένων (π.χ. τυµπάνου, 
υγρού δίσκου), χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης 
απόδοσης. 

 

4.9.1 

Το ρυµουλκό (τράκτορας) να είναι τριών (3) αξόνων. Η 
κίνηση θα µεταδίδεται σε όλους τους τροχούς του 
οχήµατος (6x6). Το όχηµα θα φέρει διάταξη κλειδώµατος 
διαφορικού. 

 

4.9.2 

Ο τύπος της ανάρτησης των αξόνων να είναι µε 
παραβολικά ελατήρια σουστόφυλλων εµπρός και πίσω. Η 
ύπαρξη µείωσης τύπου πλήµνης για την επίτευξη όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερου φορτίου ανά θα αξιολογηθεί θετικά. 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται ο τύπος, 
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων  
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.9.3 

Οι άξονες να διαθέτουν αποσβεστήρες. Πιο συγκεκριµένα 
οι κινητήριοι άξονες θα πρέπει να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης και να 
διαθέτουν σύστηµα υποµείωσης στροφών. 
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4.10.1 

Το σύστηµα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται από 
εκκινητή (µίζα) µε τάση λειτουργίας 24V και δυναµό 
(alternator). Το όχηµα να διαθέτει δύο συσσωρευτές 
συνδεδεµένους σε σειρά µε τάση 12V και χωρητικότητας 
175 Ah καθένας τουλάχιστον. Η διάθεση συσσωρευτών 
µεγαλύτερης χωρητικότητας θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). Στην Τεχνική Προσφορά 
να δηλώνονται τα κύρια στοιχεία του ηλεκτρικού 
συστήµατος (συσσωρευτής, εναλλάκτης ρεύµατος) µε τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. τάση/χωρητικότητα 
συσσωρευτή, µέγιστη ένταση ρεύµατος εναλλάκτη). 

 

4.10.2 
Κάθε όχηµα να διαθέτει ηχητική και φωτεινή σήµανση 
προειδοποίησης κίνησης οπισθοπορείας. 

 

4.10.3 

Κάθε όχηµα να διαθέτει προβολέα εργασίας καθώς και να 
συνοδεύεται από έναν (1) ισχυρό φωτεινό 
περιστρεφόµενο σηµατοδότη (φάρο) προειδοποίησης 
τύπου strobe µε φώτα τεχνολογίας LED. 

 

4.10.4 

Το όχηµα να διαθέτει ηλεκτρικό σπειροειδή αγωγό 24V, 
15 πόλων σε 15 πόλων (15 pinto 15 pin) στο 
ηµιρυµουλκούµενο. Επίσης να διαθέτει πρίζα 
ηµιρυµουλκούµενου 24V, 15 πόλων (15 pin) και πρίζα 
ηµιρυµουλκούµενου 15 πόλων (15 pin) καθώς και πρίζα 
ABS στο πίσω µέρος της καµπίνας. 

 

4.11.1 
Το όχηµα να έχει διπλούς τροχούς στους οπίσθιους 
άξονες και µονούς στον εµπρόσθιο. 

 

4.11.2 

Ελαστικά επίσωτρα: Τα ελαστικά του οχήµατος να φέρουν 
σήµα έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε την σχετική 
κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τη θέσπιση 
πλαισίου έγκρισης µηχανοκίνητων οχηµάτων και 
ρυµουλκουµένων τους και των συστηµάτων, 
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά. 

 

4.11.3 

Να είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός δέκα (10) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του µηχανήµατος 
στις Ε.Σ. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να 
είναι αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τον 
προσφερόµενο τύπο οχήµατος, ο δε κωδικός ταχύτητας 
και φορτίου των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την 
ανώτατη ταχύτητα και φορτίο του οχήµατος 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.4 
Η µορφή του πέλµατος να είναι κατάλληλη για κίνηση του 
οχήµατος σε οµαλό και σε ανώµαλο δρόµο (alltype). 

 

4.11.5 

Ο εφεδρικός τροχός επί του οχήµατος να είναι απολύτως 
ίδιος µε τα υπόλοιπα ελαστικά επίσωτρα του οχήµατος, µε 
µηχανισµό για την προσθήκη και αφαίρεσή του. Το σηµείο 
τοποθέτησης του εφεδρικού τροχού να εξασφαλίζει την 
εύκολη χρησιµοποίηση. Σε περίπτωση εξωτερικής 
τοποθέτησης του να προστατεύεται µε κάλυµµα. 
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4.11.6 

Επιθυµητό είναι να υπάρχει Κεντρικό Σύστηµα 
Αυξοµείωσης Πίεσης Ελαστικών (CTIS) ) ή συστήµατος 
παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Το 
προαναφερόµενο δεν αποτελεί απαράβατο όρο. Ο τύπος 
και το µέγεθος των ελαστικών επισώτρων, να δηλώνονται 
στην Τεχνική Προσφορά 

 

4.12.1 

Να φέρει βαρούλκο, ελκτικής δύναµης τουλάχιστον 25 
τόνων µε συρµατόσχοινο µήκους τουλάχιστον 25 µέτρων 
.Τα χειριστήρια του βαρούλκου να είναι τοποθετηµένα σε 
κατάλληλο σηµείο ώστε να µην παραβιάζονται οι 
κανονισµοί ασφαλείας. 

 

4.12.2 
Να δύναται να έλκει – συνεργάζεται µε τον ήδη 
υπάρχοντα φορέα του Ε.Σ. «Ηµιρυµουλκούµενο Όχηµα 
Χαµηλής Φορτώσεως Τύπου ΗΧΦ-125-3AS/35Τ». 

 

4.12.3 

Κάθε όχηµα να διαθέτει διατάξεις έλξης εµπρός, για 
ρυµούλκηση σε περίπτωση βλάβης, και πίσω 
(κοτσαδόρο). Στην προσφορά του προµηθευτή και 
συγκεκριµένα στο Έντυπο Συµµόρφωσης και σε 
παράγραφο αντίστοιχης αρίθµησης, να αναγράφονται οι 
τύποι των διατάξεων έλξης που διαθέτει το ρυµουλκό. 

 

4.13.1 

Κάθε όχηµα να συνοδεύεται και από τον ακόλουθο κατ’ 
ελάχιστα εξοπλισµό: 
 ∆ύο φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, 6 κιλών 
τουλάχιστον, για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β, C, µε βάση. 
Κατασκευασµένους και πιστοποιηµένους, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νοµοθεσίας που 
ισχύει για το έτος προµήθειας των οχηµάτων.Στην 
Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική 
ικανότητα των πυροσβεστήρων, αντίστοιχη του τύπου και 
του µεγέθους του οχήµατος. 
 Πλήρως εξοπλισµένο κυτίο Α΄ βοηθειών. 
 Τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης. 
 Εργαλειοθήκη µε συλλογή εργαλείων, απαραίτητων για 
την προληπτική συντήρηση του µηχανήµατος. Τα 
εργαλεία να είναι επιχρωµιωµένα ή να φέρουν άλλη 
αντιοξειδωτική προστασία. Κατάλογος των εργαλείων να 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά. 
 Μπαλαντέζα 24 V µε καλώδιο 30 µέτρων τουλάχιστον. 
 Ένα (1) γρύλο κατάλληλο για την ανύψωση του 
οχήµατος. 

 

4.15.1 
Η ικανότητα αναρρίχησης του έµφορτου οχήµατος να είναι 
η µεγαλύτερη δυνατή. Η ακριβής τιµή να δηλώνεται στην 
Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη %. 

 

4.15.2 

Η πλευρική στατική ευστάθεια σε κεκλιµένο έδαφος του 
έµφορτου οχήµατος να είναι µεγαλύτερη δυνατή. Η 
ακριβής τιµή να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά, 
εκφρασµένη %. 

 

4.15.3 
Το ελάχιστο ωφέλιµο µικτό φορτίο ρυµούλκησης του 
οχήµατος να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 95 τόνων 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.16 
Για την τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) όπως στην 

παράγραφο 4.2.5.Η επιλογή των χρωµάτων να γίνει 

σύµφωνα µε τη παράγραφο 4.2.5. 
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5.1 

Κάθε όχηµα να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 
σήµανση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την 
σύµβαση, µε τα ακόλουθα: 
 Ένδειξη: «Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ». 
 Στοιχεία προµηθευτή. 
 Αριθµός σύµβασης. 
 Επισηµάνσεις µηχανήµατος: Κάθε µηχάνηµα να φέρει 
ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση, που 
παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε 
την παρ. 1.7.3 Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και παρ. 7 Οδηγίας 
2014/30/ΕΕ: 
  Εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του 
κατασκευαστή και ενδεχοµένως του εντολοδόχου του. 
  Σήµανση CE. 
  Χαρακτηρισµός σειράς ή τύπου. 
  Αριθµός σειράς. 
  Έτος κατασκευής. 
  Πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 
χρήση ή/και προβλέπονται από το πρότυπο 
σχεδίασης/κατασκευής (π.χ. EN 280) οι οποίες να 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, όπως: 
  Βάρος οχήµατος χωρίς φορτίο. 
  Ένδειξη εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 
 Επισηµάνσεις Κινητήρα: Ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσης κάθε οχήµατος να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη 
και ανεξίτηλη σήµανση που να παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 
  Στοιχεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ. 
  Αριθµός έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VIII τον Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1628 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 
Σεπτεµβρίου 2016. 
  Σήµανση CE. 

 

6.1.1 

Κάθε όχηµα να παραδίδεται συνοδευµένο από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια/οδηγίες χρήσης/καταλόγους των 
παραγράφων 6.1.1.1 έως και 6.1.1.3, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο), καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα των 
παραγράφων 6.1.1.4, 6.1.1.5, 7.1.1 και 7.3.1: 

 

6.1.1.1 
Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική και στην Αγγλική, εφόσον 
η Ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτότυπου. 

 

6.1.1.2 
Εγχειρίδιο συντήρησης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου 
κλιµακίου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 

6.1.1.3 

Εικονογραφηµένος κατάλογος στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις 
εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς 
(partnumbers) του κατασκευαστή και των 
υποκατασκευαστών καθώς και οδηγίες για αναγνώριση 
των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, να δίνεται και 
κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ 
(NSN). 

 

6.1.1.4 Έγγραφο παραγράφου 9.1.4.  
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(1) 

6.1.1.5 

Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου Οχήµατος που να έχει 
εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου, σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003) ή 
νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). Ο Επιθεωρητής της 
Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 6.2.1 να 
παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των απαιτούµενων 
ελέγχων/δοκιµών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.3. 

 

6.1.2 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, κατά την παράδοση, 
αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για όποιο 
από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.1.2 που 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά λήγει πριν την 
παράδοση των µηχανηµάτων. 

 

6.1.3 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την παράδοση των µηχανηµάτων, Απόφαση 
Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 
3276/Β/12-10-2016). 

 

7.1.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας κάθε οχήµατος τουλάχιστον για ένα (1) έτος 
για τα µηχανικά του µέρη, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

7.1.2 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, χωρίς την 
επιβάρυνση του Ε.Σ., να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
εξαρτήµατα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του Ε.Σ. ή από 
αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση εµφάνισης 
πολλαπλών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών οι οποίες 
δεν δύναται να αποκατασταθούν µε αντικατάσταση 
επιµέρους εξαρτηµάτων ή το κόστος αποκατάστασής τους 
υπερβαίνει το 50 % της αξίας του οχήµατος, αυτό να 
αντικαθίσταται. 

 

7.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του 
Ε.Σ. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό του Ε.Σ. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά όχηµα και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) 
τεχνικούς συνολικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική 
σύµβαση. Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

7.2.2 
Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.1 γίνεται σε χώρο του 
Ε.Σ. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση. 
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7.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει και να υλοποιήσει τα 
παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης: 
 Πρόγραµµα εκπαίδευσης. 
 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης. 
 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα. 
 Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα για το 
εκπαιδευόµενο προσωπικό. 
 Προτεινόµενοι Εκπαιδευτές. 

 

7.3.1 

Ο προµηθευτής εγγυάται εγγράφως την παροχή τεχνικής 
βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την 
παραλαβή κάθε οχήµατος, καθώς και την πλήρη 
εφοδιαστική υποστήριξή τους σε ανταλλακτικά για το ίδιο 
διάστηµα. Η προσφορά τεχνικής υποστήριξης και 
ανταλλακτικών πέραν του προσδιοριζόµενου χρονικού 
διαστήµατος θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο 
κριτήριο).  

 

7.3.1 
Τα παραγγελλόµενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά 
παραδίδονται εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

7.3.2 

Κατά την διάρκεια της βασικής εγγύησης να παράσχονται 
µε κόστος που θα βαραίνει τον προµηθευτή και οι τακτικές 
συντηρήσεις (service) συµπεριλαµβανοµένου εργασίας 
και ανταλλακτικών. 

 

8.2 

Χρόνος Παράδοσης: Μέγιστος έξι (6) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
στην διακήρυξη(βαθµολογούµενο κριτήριο). Υπέρβαση 
του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 
απορρίπτεται. 

 

8.3 

Ο τράκτορας να διαθέτει πλήρες και εγκατεστηµένο 
δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης – ελέγχου από 
απόσταση (µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων µέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας και µέσω δορυφόρου) του 
οποίου η έναρξη και η παύση λειτουργίας θα ελέγχεται µε 
εύκολο τρόπο από τον χειριστή (π.χ µέσω της διακοπής 
της παροχής ρεύµατος του υπόψη συστήµατος). Το 
σύστηµα να παρέχει το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες, πέραν του εντοπισµού της θέσεως του 
µηχανήµατος, όπως για παράδειγµα ποσότητα καυσίµου, 
παρακολούθηση βλαβών κ.α. Στο προσφερόµενο 
σύστηµα να περιλαµβάνονται η παροχή επίδειξης 
λειτουργίας του, τα έξοδα συνδροµής για την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρµογής που το 
υποστηρίζει µέσω διαδικτύου, για διάστηµα τουλάχιστον 
10 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης του 
µηχανήµατος στην Στρατιωτική Υπηρεσία. Θα εκτιµηθεί 
θετικά η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
εφαρµογής για µεγαλύτερο διάστηµα (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). Επιθυµητό είναι να δίνεται κωδικός 
πρόσβασης µόνο σε όσες υπηρεσίες παραδοθούν τα 
οχήµατα.Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του εν 
λόγω δορυφορικού συστήµατος παρακολούθησης – 
αποµακρυσµένου ελέγχου να υποβάλλεται µε την Τεχνική 
Προσφορά. 
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(1) 

8.4 

Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να χορηγήσει, εφόσον 
διατίθεται, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους, µία (1) 
συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή µε το κατάλληλο 
λογισµικό, άδεια λογισµικού καθώς και την κάλυψη των 
εξόδων αναβαθµίσεων του λογισµικού και της συνδροµής 
χρήσης αυτών για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών 
από την ηµεροµηνία παράδοσης των µηχανηµάτων στην 
Στρατιωτική Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) οχήµατα. 
Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά να περιλαµβάνονται 
στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί 

 

8.5 

Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη βλαβών, να 
περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το υπόψη 
προσωπικό να δύναται, µετά την εκπαίδευσή του να κάνει 
πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος για τον εντοπισµό 
και αποκατάσταση βλαβών. Ειδικά, για το διάστηµα που 
θα βρίσκεται σε ισχύ η πλήρη εγγύηση του οχήµατος, να 
καθοριστούν από τον προµηθευτή αναλυτικά, οι εργασίες 
– επεµβάσεις που δύναται να εκτελεστούν από το 
εκπαιδευµένο προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, 
χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. Αναλυτικά τα εν 
λόγω στοιχεία να περιλαµβάνονται στην Τεχνική 
Προσφορά που θα κατατεθεί, εφόσον διατεθεί 
διαγνώστης βλαβών. 

 

9.1.3 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 

δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου 

συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 

συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για τη συνεργασία του 

µε τον προµηθευτή αναφορικά µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια 

λειτουργίας 
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12.1 

Ορισµός οχήµατος: Ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο) 
χαµηλής φορτώσεως(µέχρι 0,90 cm)  συνολικού πλάτους 
από 3100 έως 3200 χιλιοστά, τεσσάρων(4) ηµιαξονίων, µε 
ανάρτηση τύπου «swivel», ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 
45 τόνων για µεταφορά βαρέων χωµατουργικών 
οχηµάτων. 

 

12.2 

Το κυρίως πλαίσιο του ηµιρυµουλκούµενου να αποτελείται 
από δύο διαµήκεις δοκούς υψηλής αντοχής (χαλύβδινη 
κατασκευή) συνδεδεµένους µεταξύ τους δια διαδοκίδων. 
Άπαντα τα χαλύβδινα µέρη του σκελετού συγκολλούνται 
µεταξύ τους δια  ηλεκτροσυγκολλήσεων. Το εµπρόσθιο 
µέρος του ηµιρυµουλκούµενου να έχει µορφή επίπεδου 
λαιµού και φέρει πείρο έλξεως διαστάσεων 3½" σε ύψος 
1350–1400 χιλιοστά από το έδαφος. Στα πλαϊνά της 
πλατφόρµας να φέρει κρίκους για την πρόσδεση των 
µεταφερόµενων οχηµάτων. Το ύψος από το έδαφος του 
δαπέδου του ηµιρυµουλκούµενου να µην ξεπερνά τα 900 
χιλιοστά στο µέγιστο φορτίο (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

12.3 
Το πίσω µέρος της πλατφόρµας να είναι επικλινές µε 
µέγιστη γωνία τις 15

ο
. (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

12.4 

Ο ηµιρυµουλκούµενος φορέας να είναι ικανός να 
µεταφέρει ωφέλιµο φορτίο τουλάχιστον 40 τόνων σε 
ταχύτητα 80 km/h επί επίπεδου εδάφους. Η ταχύτητα 
δύναται να µειώνεται σταδιακά, όσο αυξάνεται το ωφέλιµο 
φορτίο, για λόγους που αφορούν την ασφάλεια κατά την 
κίνηση. Στην Τεχνική Προσφορά να παρέχεται 
διάγραµµα µεταβολής της µέγιστης ταχύτητας συναρτήσει 
του ωφέλιµου φορτίου. 

 

12.5 

Τα τµήµατα πάνω από τους τροχούς να είναι καλυµµένα. 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται το υλικό που θα 
καλύπτει αυτό το τµήµα (π.χ µεταλλικό έλασµα 8 
χιλιοστών). 

 

12.6 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεταιο 
προσφερόµενος τύπος και το έτος που αυτός 
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. ∆εν γίνεται δεκτός 
τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί 
υπό κατάργηση.  

 

12.7 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται αναλυτικά ο 
τύπος όλων των εξαρτηµάτων – προσθέτων της 
κατασκευής, ο κατασκευαστής, τα πρότυπα που 
ακολουθούν καθώς και δοκιµές σε στρέψη – εφελκυσµό 
που θα αποδεικνύουν την αντοχή της κατασκευής στα 
αντίστοιχα φορτία. 
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(1) 

13.1 

Στο εµπρόσθιο µέρος ο φορέας να φέρει δύο ζεύγη 
ποδαρικών στηρίξεως ικανότητας ανυψώσεως 
τουλάχιστον 28 τόνων και στατικής φορτώσεως 
τουλάχιστον 56 τόνων για να δύναται το 
ηµιρυµουλκούµενο να σταθµεύει χωρίς το ρυµουλκό. Τα 
ποδαρικά να έχουν µηχανικό γραναζωτό σύστηµα 
ανυψώσεως δύο (2) ταχυτήτων (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

13.2 
Τα ποδαρικά να εξασφαλίζουν απλούστατη χρήση, να µην 
χρήζουν ειδικής συντήρησης. 

 

13.3 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεταιο 
προσφερόµενος τύπος. ∆εν γίνεται δεκτός τύπος του 
οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό 
κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την 
Τεχνική Προσφορά. 

 

14.1 
Το εµπρόσθιο τµήµα (λαιµός) να φέρει πλάκα παράλληλη 
προς το έδαφος, επί της οποίας να είναι 
σταθεροποιηµένος ο βασιλικός πείρος. 

 

14.2 
Ο πείρος έλξεως να είναι διαµέτρου 3½" και να 
τοποθετείται επί κατάλληλης βάσεως µε την χρήση 
κοχλιών. Το πάχος της πλάκας πείρου είναι 16 χιλιοστά. 

 

14.3 

Το συγκρότηµα της πλάκας του βασιλικού πείρου να είναι 
συγκολληµένο στους δοκούς του πλαισίου του λαιµού που 
αποτελούν συνέχεια των δοκών του πλαισίου της 
πλατφόρµας. Οι δοκοί να συνδέονται µε το πλαίσιο 
ηλεκτροσυγκολλητά. 

 

14.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο 
προσφερόµενος τύπος. ∆εν γίνεται δεκτός τύπος του 
οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό 
κατάργηση.  

 

15.1 

Το ηµιρυµουλκούµενο να διαθέτει τέσσερις (4) ηµιαξόνια 
µε ανάρτηση τύπου swivel. Η ικανότητα κάθε άξονα να 
είναι τουλάχιστον 11,25 τόνων (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

15.2 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο 
προσφερόµενος τύπος. ∆εν γίνεται δεκτός τύπος του 
οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό 
κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την 
Τεχνική Προσφορά. 

 

16.1 
Το σύστηµα ανάρτησης να αποτελείται από σπαστούς 
άξονες τύπου «swivel» και να εξασφαλίζεται άνετη και 
ασφαλής οδήγηση επί παντός εδάφους. 

 

16.2 

Στην Τεχνική Προσφορά να ο προσφερόµενος τύπος. 
∆εν γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η κατασκευή έχει 
σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 
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(1) 

17.1 

Τα ελαστικά του ηµιρυµουλκούµενου να φέρουν σήµα 
έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική 
πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Σεπτεµβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου έγκρισης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και ρυµουλκουµένων τους και 
των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 
χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα 
ηµιρυµουλκούµενα αυτά. 

 

17.2 

Να είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός δέκα (10) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του µηχανήµατος 
στις Ε.Σ. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να 
είναι αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τον 
προσφερόµενο τύπο ηµιρυµουλκούµενου, ο δε κωδικός 
ταχύτητας και φορτίου των ελαστικών επισώτρων να 
καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα και φορτίο του 
ηµιρυµουλκούµενου(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

17.3 
Η µορφή του πέλµατος να είναι κατάλληλη για κίνηση του 
ηµιρυµουλκούµενου σε ασφάλτινο και χωµάτινο δρόµο 
(alltype). 

 

17.4 

Ο εφεδρικός τροχός επί του ηµιρυµουλκούµενου να είναι 
απολύτως ίδιος µε τα υπόλοιπα ελαστικά του, µε 
µηχανισµό για την προσθήκη και αφαίρεσή του. Το σηµείο 
τοποθέτησης του εφεδρικού τροχού να εξασφαλίζει την 
εύκολη χρησιµοποίησή του Σε περίπτωση εξωτερικής 
τοποθέτησης του να προστατεύεται µε κάλυµµα. 

 

17.5 
Ο τύπος, το εργοστάσιο/εταιρεία παραγωγής και το 
µέγεθος των ελαστικών, να δηλώνονται στην Τεχνική 
Προσφορά. 

 

18.1 
Το σύστηµα πεδήσεως να είναι διπλού κυκλώµατος, δια 
πεπιεσµένου αέρα και να περιλαµβάνει όλους τους 
τροχούς µε σύγχρονο σύστηµα ασφαλείας. 

 

18.2 

Το ηµιρυµουλκούµενο να εξοπλίζεται µε σύστηµα 
πέδησης ABS σε όλους τους τροχούς του φορέα η οποία 
να ελέγχεται µέσω ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
κυκλωµάτων ελέγχου και αισθητήρων. 

 

18.3 
Οι σωληνώσεις του δικτύου φρένων να είναι µεταλλικές. 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται κατά DIN ο 
τύπος της προδιαγραφής. 

 

18.4 
Το κύκλωµα πεδήσεως του φορέα να περιλαµβάνει 
βαλβίδα ρύθµισης της έντασης πεδήσεως (έµφορτο, 
άφορτο µε ήµισυ φορτίο). 

 

18.5 

Σε περίπτωση αιφνίδιας αποκοπής του φορέα από την 
κεφαλή αυτοµάτως η έλλειψη αέρος στο δίκτυο φρένων να 
απελευθερώνει τα ελατήρια των φυσσούνων και το 
ηµιρυµουλκούµενο να φρενάρει αµέσως. 

 

18.6 
Το υλικό τριβής των φρένων να µην περιέχει αµίαντο 
ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.Υπεύθυνη 
∆ήλωση να υποβληθεί µαζί µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

18.7 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
πέδησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο πέδης (π.χ. 
υδραυλικός, ηλεκτρικός), τύπο  φρένων (π.χ. τυµπάνου, 
υγρού δίσκου), χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης 
απόδοσης. 
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(1) 

19.1 
Το ηµιρυµουλκούµενο να φέρει κατάλληλο ρευµατολήπτη 
για τάση 24V.  

 

19.2 
Το σύστηµα φωτισµού περιλαµβάνει όλα τα φώτα και 
φωτεινά σήµατα τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ.. 

 

19.3 

Τα φωτιστικά σώµατα του φορέα, επιθυµητό είναι να 
είναι τύπου LED και στους αναβαθµούς σε ειδική θέση 
(χωνευτά) να υπάρχουν φώτα τύπου strobe όταν οι 
ράµπες του ρυµουλκού βρίσκεται σε ανάκλιση. 

 

19.4 

Τα φώτα να φέρουν προστατευτικές γρίλιες και πλέγµα 
προστασίας για τα κύρια φώτα του ηµιρυµουλκούµενου 
από υλικό υψηλής αντοχής. Θετικά θα αξιολογηθεί η 
παροχή µεταλλικών προστατευτικών πλαισίων 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

19.5 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα κύρια 
στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους. 

 

20 
Το ηµιρυµουλκούµενο να διαθέτει κιβώτιο εργαλείων 
συντηρήσεων επί του "λαιµού" του ηµιρυµουλκούµενου. 

 

21.1 
Τα µεταλλικά µέρη του σκελετού να βάφονται δια 
ψεκασµού µε χρώµατα αυτοκινήτων αφού προηγουµένως 
υφίστανται αντισκωριακή προστασία. 

 

21.2 

Ο χρωµατισµός του ηµιρυµουλκούµενου να είναι στιλπνό 
σκούρο πράσινο και οι σηµάνσεις σύµφωνα µε την Πα∆. 
9-15/96/ΓΕΣ/1

ο
ΕΓ και των σχετικών τροποποιήσεων 

αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (χρωµατικές 
συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, ανακλαστικότητα 
στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των χρωµατικών 
αποχρώσεων να είναι αυτοί που χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και 
θα καθοριστούν από τη ∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί 
άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση, εκτός εάν ζητηθεί 
άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση και σε κάθε 
περίπτωση να είναι ίδιος µε αυτόν του τράκτορα.Ο 
Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των οχηµάτων 
να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό πλακίδιο 
διαστάσεων 0,50 x 0,50 µέτρων βαµµένο µε τις υπόψη 
χρωµατικές αποχρώσεις για έλεγχο της ποιότητας των 
επιλεγµένων βαφών. 

 

21.3 
21.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να αναφέρεται αναλυτικά η 
προετοιµασία της βαφής καθώς και τα στάδια που 
έχουν υποβληθεί τα διάφορα τµήµατα του φορέα πριν 
την βαφή (π.χ. µεταλλοβολή χαλύβδινων τµηµάτων, 
προετοιµασία σε επιφάνειες συγκολλήσεων κλπ.).Κάθε 
υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον ανακηρυχθεί 
ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση για όλα τα 
παραπάνω. 

 

22.1 

Το δάπεδο της πλατφόρµας φορτώσεως του 
ηµιρυµουλκούµενου να καλύπτεται από ξύλινες σανίδες 
υψηλής αντοχής (σιδηρόξυλο) πάχους τουλάχιστον 55 
χιλιοστών σε διάταξη παράλληλη µε τους δοκούς. Το 
τµήµα άνω των αξόνων µεταξύ των δοκών του πλαισίου 
να καλύπτεται µε µπακλαβαδωτήλαµαρίνα ελάχιστου 
πάχους 7 χιλιοστών, αφαιρετή για τον έλεγχο των 
εξαρτηµάτων πεδήσεως (βαθµολογούµενο κριτήριο). 
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23.1 

Να φέρει δύο ισχυρές µεταλλικές ράµπες φορτώσεως 
πλάτους 950 – 1.100 χιλιοστών αναρτηµένες επί του 
οπίσθιου τµήµατος του ηµιρυµουλκούµενου που θα 
εξασφαλίζουν την άνοδο και την κάθοδο µηχανηµάτων 
βάρους ίσο µε την µέγιστη µεταφορική ικανότητα του 
φορέα. 

 

23.2 

Η ανύψωσή τους να επιτυγχάνεται µε δύο υδραυλικά 
έµβολα (ένα για κάθε ράµπα). Κατά την πορεία του 
ηµιρυµουλκούµενου να ασφαλίζονται µε την χρήση 
αλυσίδων (τουλάχιστον µία σε κάθε πλευρά) κάθετα προς 
το δάπεδο. 

 

23.3 

Η παροχή υδραυλικής ισχύος να γίνεται από 
ηλεκτροϋδραυλικό συγκρότηµα (µιζαντλία) 24 Volt µε 
παροχή ρεύµατος από το ρυµουλκό. Επιπλέον να διαθέτει 
σύστηµα χειραντλίας σε περίπτωση βλάβης του 
ηλεκτρικού συστήµατος. 

 

24.1 

Για την µεταφορά οχηµάτων πλάτους µεγαλύτερου του 
πλάτους του φορέα να υπάρχουν ισχυρές επεκτάσεις και 
στις δύο πλευρές του φορέα, ωφέλιµου πλάτους τέτοιου 
ώστε το ολικό πλάτος να ξεπερνά τα 3,5 µέτρα. 

 

24.2 

Οι επεκτάσεις να διατίθεται µε προσθαφαιρούµενη 
επικάλυψη ξύλου όµοιου τύπου µε του δαπέδου 
(σιδηρόξυλο). Επί του λαιµού του ηµιρυµουλκούµενο να 
δύναται να τοποθετούνται τα ξύλα των επεκτάσεων. 
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25.1 

Το ηµιρυµουλκούµενο να συνοδεύεται από παρελκόµενα 
– εργαλεία και εξαρτήµατα που είναι αναγκαία για την 
οµαλή λειτουργία, χρήση και συντήρησή του. Αναλυτικά, 
κατ’ ελάχιστον να φέρει: 
 Ένα (1) υδραυλικό γρύλο ελάχιστης ανυψωτικής 
ικανότητας 45 τόνων (τηλεσκοπικό). 
 Μία (1) µπαλαντέζα 24V µε καλώδιο ελάχιστου µήκους 
35 µέτρων. 
 Ένα (1) φορητό φαρµακείο. 
 Ένα (1) τρίγωνο στάθµευσης µε µεταλλικό σκελετό. 
 Μία (1) πλήρη σειρά κλειδιών (γερµανικά, καλής 
ποιότητας). 
 Μία (1) πλήρη σειρά κλειδιών (πολύγωνα). 
 Μία (1) σειρά κατσαβίδια ίσια. 
 Μία (1) σειρά κατσαβίδια σταυρωτά. 
 ∆ύο (2) πένσες. 
 Ένα (1) γρασαδόρο χειρός. 
 Ένα (1) γαλλικό κλειδί (2 in. άνοιγµα). 
 ∆ύο (2) σφυριά (ένα µικρό, ένα µεγάλο). 
 Ένα (1) κοπίδι. 
 Ένα (1) δυναµόκλειδο βαρέως τύπου. 
 Ένα (1) πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg. 
 Έξι (6) αλυσίδες 5 µέτρων µε τανυστήρα και δύναµη 
συγκράτησης άνω των 8 τόνων. 
 ∆έκα (10) ιµάντες προσδέσεως µε καστάνια µήκους 12 
µέτρων τουλάχιστον και δυνατότητα συγκράτησης 
φορτίου 5 τόνων έκαστος. 
 Οκτώ (8) µεταλλικούς τάκους οδηγητικούς για τα 
ερπυστριοφόρα και συγχρόνως αντιπλαγιολισθήσεως. 
 ∆εκατέσσερις (14) κρίκοι προσδέσεως. 
 ∆ύο (2) µεταλλικούς τάκους αναστολής για να 
τοποθετούνται στα ελαστικά του ηµιρυµουλκούµενου. 
 Παλάγκο για την άνοδο και κάθοδο του εφεδρικού 
τροχού. 
 Σετ εργαλείων για το σφίξιµο των µπουλονιών των 
τροχών καθώς και εξολκέα του µουαγιέ του άξονα. 
 Κύλιστρο ολίσθησης στο πίσω άκρο της πλατφόρµας. 
 Κύλιστρο ολίσθησης στο πίσω άκρο του λαιµού. 
 Λασπωτήρες στους πίσω τροχούς. 

 

26.1.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας κάθε φορέα τουλάχιστον για ένα (1) έτος για 
τα µηχανικά του µέρη, από την ηµεροµηνία υπογραφής 
του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 
 

 

26.1.2 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, χωρίς την 
επιβάρυνση του Ε.Σ., να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
εξαρτήµατα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του Ε.Σ. ή από 
αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση εµφάνισης 
πολλαπλών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών οι οποίες 
δεν δύναται να αποκατασταθούν µε αντικατάσταση 
επιµέρους εξαρτηµάτων ή το κόστος αποκατάστασής τους 
υπερβαίνει το 50 % της αξίας του µηχανήµατος, αυτό να 
αντικαθίσταται. 
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(1) 

26.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του 
Ε.Σ. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό του Ε.Σ. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά φορέα και τέσσερις έως δέκα (4 – 10) 
τεχνικούς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπηρεσίας 
όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική σύµβαση. 
Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

26.2.2 
Η εκπαίδευση της παραγράφου 26.2.1 να γίνεται σε χώρο 
του Ε.Σ. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση.  

 

26.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να υλοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία 
εκπαίδευσης: 
 Πρόγραµµα εκπαίδευσης. 
 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης. 
 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα. 
 Απαιτούµενα Προσόντα για το προς εκπαίδευση 
προσωπικό. 
 Προτεινόµενοι εκπαιδευτές. 

 

26.3.1 

 Ο προµηθευτής εγγυάται εγγράφως την παροχή 
τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την 
παραλαβή κάθε ηµιρυµουλκούµενου, καθώς και την 
πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε ανταλλακτικά για 
το ίδιο διάστηµα (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

26.3.1 
Τα παραγγελλόµενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά 
παραδίδονται εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

26.3.2 
Η δύο πρώτες προβλεπόµενες προληπτικές συντηρήσεις 
κάθε ηµιρυµουλκούµενου γίνονται δωρεάν, ως προς την 
εργασία και τα υλικά, από τον προµηθευτή. 

 

27.2 

Χρόνος Παράδοσης: µέγιστος έξι (6) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
στη διακήρυξη (βαθµολογούµενο κριτήριο). 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο 
παράδοσης θα απορρίπτεται.  

 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
  
«Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των αναγραφόµενων στο 
Φύλλο Συµµόρφωσης και των αναγραφοµένων στις αντίστοιχες ΠΕ∆, 
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στη ΠΕ∆». 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(2) 
 
 (σφραγίδα – υπογραφή) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 (1) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη 
της σχετικής απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, 
που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στη ίδια γραµµή της πρώτης 
στήλης του πίνακα (παράδειγµα: «Συµφωνώ») και υποχρεωτική παραποµπή 
(όπου απαιτείται) για την τεκµηρίωση / πιστοποίηση των αναφεροµένων εκ µέρους 
του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα µε ανάλογη αρίθµηση. Παράδειγµα:  
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Ορισµός οχήµατος: Ρυµουλκό όχηµα τριών (3) αξόνων, 
έξι (6) κινητήριων τροχών (6x6) µε πλάκα επικαθήσεως 
και ελκτική δυνατότητα µικτού φορτίου (ρυµουλκού – 
ηµιρυµουλκούµενου) τουλάχιστον 95 τόνων. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 1 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 5, 
παράγραφος 12. 

4.1.2 

Κάθε όχηµα να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας, 
στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει σύστηµα απλού και 
ασφαλούς χειρισµού καθώς και να είναι κατασκευασµένο 
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆). 

Συµφωνώ. 
∆εν απαιτείται 
παραποµπή. 

Κάθε µηχάνηµα, κατά 
την παράδοσή του θα 
συνοδεύεται από 

………………………. 
στο οποίο αναγράφεται 
ο ακριβής χρόνος 
κατασκευής του. 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 2. 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

Συµφωνώ. 
 Η εκποµπή θορύβου 
είναι …. έναντι …. της 

…/…/ΕΚ. 
Παραποµπή 1: 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 10, 
παράγραφος 25, 

εδάφιο 3. 
Υφίσταται 

ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα, σύµφωνα 

µε την …/…/ΕΚ.      
Παραποµπή 3: 

Βεβαίωση οργανισµού 
……... 

………… …………….. ……………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Μηχανήµατος ……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., 

Ηµεροµηνία …… 
«2» Υπόδειγµα Σήµανσης CE – Ταµπελάκι κατασκευής 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
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 (2) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 
 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος  

Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆:  ΠΕ∆–Α–00667 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆ :  2η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆: - 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Ορισµός οχήµατος: Πλαίσιο φορτηγού οχήµατος τριών (3) 
αξόνων, έξι(6) κινητήριων τροχών (6x6) που φέρει 
υπερκατασκευή κιβωτοάµαξας ωφέλιµου όγκου άνω των 
15 κυβικών µέτρων. 

 

4.1.2 
Κάθε όχηµα να είναι καινούργιο, κατασκευασµένο τους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

 

4.1.4 

Κάθε όχηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα πρότυπα, 

σύµφωνα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο, 

κατασκευασµένο και ελεγµένο κάθε όχηµα και ο 

εξοπλισµός του για την ικανοποίηση των 

προαναφερθέντων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη τους 

καταλόγους των προτύπων που δηµοσιεύονται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 

280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053). 

 

 

4.1.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο 
προσφερόµενος τύπος και το έτος που αυτός 
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. ∆εν γίνεται δεκτός 
τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί 
υπό κατάργηση. 

 

4.2.1 

Το όχηµα να είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, 
τριαξονικό, πρόσφατης κατασκευής. Εάν πρόκειται για 
προϊόν παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία 
αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
ώστε να διασφαλίζεται µία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθώς και ένα ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

 

4.2.2 

Το όχηµα πρέπει να είναι ικανό για την µεταφορά 
ωφέλιµου όγκου τουλάχιστον 15 κυβικών µέτρων για 
κίνηση σε εντός και εκτός δρόµου διαδροµές, καθώς και 
να είναι ικανό να φέρει φορτίο. Θετικά θα αξιολογηθεί η 
ύπαρξη καρότσας µεγαλύτερης 
χωρητικότητας(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.2.3 
Το µεταξόνιο µεταξύ του πρώτου και δεύτερου άξονα να 
είναι τουλάχιστον 3550 χιλιοστά. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.2.4 

Το πλαίσιο του οχήµατος να είναιµε αντοχή στη στρέψη 
και δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει ρήγµα ή στρέβλωση 
για φορτίο µέχρι 20% µεγαλύτερο του ανώτατου 
επιτρεπόµενου σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του κατασκευαστή. 

 

4.2.6 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση έτσι 
ώστεo χρωµατισµός του οχήµατος να είναι στιλπνός 
σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα µε την 
Πα∆. 9-15/96/ΓΕΣ/1οΕΓ και των σχετικών 
τροποποιήσεων αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(χρωµατικές συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, 
ανακλαστικότητα στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των 
χρωµατικών αποχρώσεων να είναι αυτοί που 
χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και θα καθοριστούν από τη ∆ΜΧ/ΓΕΣ, 
εκτός εάν ζητηθεί άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση.  

 

4.2.6 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των 
οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό 
πλακίδιο διαστάσεων 0,50 x 0,50 µέτρων βαµµένο µε τις 
υπόψη χρωµατικές αποχρώσεις για έλεγχο της ποιότητας 
των επιλεγµένων χρωµάτων. 

 

4.2.7 
Κάθε όχηµα να διαθέτει διατάξεις έλξης εµπρός, για 
ρυµούλκηση σε περίπτωση βλάβης. 

 

4.2.8 Να έχει ηχητικό όργανο (κόρνα) και φανό οπισθοπορείας.  

4.2.9 
Να έχει προστατευτικές γρίλιες καιµεταλλικό πλέγµα 
προστασίας για τα κύρια φώτα του οχήµατος. 

 

4.2.10 

Να έχει περιστρεφόµενο φανό χρώµατος πορτοκαλί 
(τύπου strobe) στην οροφή για την ασφαλή σήµανση του 
συρµού. Επίσης να φέρει ηχητικό σήµα, συνεχούς 
λειτουργίας κατά τη χρήση της όπισθεν πορείας. 

 

4.2.11 
Να έχει λασπωτήρες ελαστικούς από καουτσούκ για τους 
τροχούς εµπρός και πίσω. 

 

4.2.12 

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην µηχανή του οχήµατος 
τόσο από το µπροστινό µέρος του πλαισίου όσο και από 
το πίσω µέρος (χρήση ανακλινόµενης καµπίνας). Το 
σύστηµα ανάκλισης καµπίνας να επιτυγχάνεται µε χρήση 
υδραυλικού συστήµατος. Επιθυµητό είναι ηανάκλιση να 
γίνεται ηλεκτρικά και µηχανικά. 

 

4.2.13 

Να φέρει προφυλακτήρες µεταλλικούς έτσι ώστε να µην 
προκαλούνται φθορές στο σώµα του οχήµατος λόγω 
χωµατουργικών εργασιών. Να φέρει ακόµα πλέγµα 
προστασίας µπροστά στο ψυγείο και κάλυµµα κινητήρα. 

 

4.2.14 

Να φέρει ειδικά διαµορφωµένες θέσεις για την προσθήκη 
εργαλειοθήκης. Ο όγκος της να είναι ικανός ώστε να 
µπορούν να τοποθετηθούν εντός ένα (1) πλήρες σετ 
εργαλείων για την αντικατάσταση τροχών του οχήµατος 
και αντιολισθητικές αλυσίδες κατάλληλες. Στο εξωτερικό 
της µέρος να υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας. 

 

4.2.15 

Η καρότσα (κιβωτοάµαξα) του οχήµατος να είναι ανοικτού 
τύπου, ενιαία, χωρίς υπερκατασκευές ή πρόσθετες 
κατασκευές (πλην του συστήµατος προστατευτικού 
καλύµµατος έµφορτης καρότσας).  
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.2.15 

Να είναι ικανή να φέρει το σύνολο του φορτίου χωρίς 
κανένα πρόβληµα παραµορφώσεων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα εύκολης και ταχείας φορτοεκφόρτωσης 
αδρανών υλικών και υλικών παντός τύπου (βράχοι, 
οικοδοµικά υλικά κλπ.). Στην Τεχνική προσφορά ο 
κατασκευαστής να δηλώνει το µέγιστο ωφέλιµο βάρος 
που µπορεί να φέρει το όχηµα στη καρότσα 
(κιβωτοάµαξα). 

 

4.2.16 
Η καρότσα να είναι σχήµατος µισού σωλήνα 
(halfpipetipper). 

 

4.2.17 

Η πλάτη της καρότσας (µετώπη) να είναι από 
διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα, ενισχυµένο µε κάθετες 
κολόνες ώστε να προστατευτεί η καµπίνα από πτώση 
αδρανών υλικών κατά τη φόρτωση ή µεταφορά τους. 

 

4.2.18 

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήµατος να εναρµονίζονται 
µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Πιο συγκεκριµένα, οι 
διαστάσεις της καρότσας να µην ξεπερνούν σε καµία 
περίπτωση, τα εξής: 

 

4.2.18.1 Μήκος (εξωτερικά): 5500 χιλιοστά  

4.2.18.2 Πλάτος (εξωτερικά): 2500 χιλιοστά  

4.2.18.3 Ύψος (εξωτερικά): 1500 χιλιοστά  

4.2.18 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται οι εξωτερικές 
και εσωτερικές διαστάσεις της καρότσας αναλυτικά και να 
παραδοθούν τα αντίστοιχα µηχανολογικά σχέδια. Το 
µικρότερο ύψος του άνω µέρους της καρότσας θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.2.19 

Η ηµικυκλική διατοµή της ανατρεπόµενης κατασκευής σε 
µορφή µισού σωλήνα (halfpipetipper) να επιτυγχάνεται µε 
συγκόλληση πολλαπλών αντιτριβικών ελασµάτων 
(HARDOX) για τη δηµιουργία του πατώµατος και των 
πλαϊνών τοιχωµάτων µε ελάχιστα πάχη 6 χιλιοστά και 4 
χιλιοστά αντίστοιχα. Θετικά θα αξιολογηθεί η 
κιβωτοάµαξα από αντιτριβικό χάλυβα µονοκόµµατο στο 
πάτωµα και στα πλαϊνά χωρίς συγκολλήσεις πάχους 8 
χιλιοστών και 5 χιλιοστών αντίστοιχα (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.2.20 

Επιθυµητό είναι η κιβωτοάµαξα να µην φέρει εγκάρσιες 
τραβέρσες επί του πατώµατος και κάθετους ορθοστάτες 
επί των πλαϊνών παρά µόνο στο σηµείο συγκράτησης µε 
τον άξονα ανατροπής. Το τελευταίο δεν αποτελεί 
απαράβατο όρο. 

 

4.2.21 

Η οπίσθια πλευρά της κιβωτοάµαξας να σχηµατίζεται από 
την πόρτα η οποία θα ανοίγει µε φυσούνα αέρος (µε 
ελατήρια) και θα ελέγχεται από το εσωτερικό της 
καµπίνας. Η ασφάλιση της πόρτας να επιτυγχάνεται µε 
µηχανισµό ο οποίος θα δρα επί κατάλληλων αρθρώσεων. 
Επίσης να υπάρχει λοξός ενισχυτικός ορθοστάτης στο 
πίσω µέρος της κιβωτοάµαξας. 

 

4.2.22 
Η λειτουργία της πόρτας να µην επηρεάζεται από την 
κλίση του εδάφους και να µπορεί να ασφαλίζει πλήρως σε 
όλες τις περιπτώσεις. 

 

4.2.23 
Είναι επιθυµητό η καρότσα να διαθέτει εξωτερικά 
άγκιστρα για την πρόσδεση ιµάντων στήριξης τυχόν 
µεταφερόµενων φορτίων. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.2.24 

Υποχρεωτική είναι η διάθεση συστήµατος ασφαλούς 
επαναφοράς της ανατρεπόµενης υπερκατασκευής σε 
περίπτωση έκτακτης βλάβης στο υδραυλικό σύστηµα 
ανυψώσεως. 

 

4.2.25 

Για την σταθερότητα της ανατροπής να χρησιµοποιηθεί 
άξονας στην περιστροφή της κιβωτοάµαξας µε πλατιά 
έδρα, καθώς και σταθεροποιητικό ψαλίδι κάτω από το 
πάτωµα της κιβωτοάµαξας. 

 

4.2.26 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση 
έτσι ώστε ο χρωµατισµός του οχήµατος να είναι 
στιλπνός σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα 
µε την Πα∆. 9-15/96/ΓΕΣ/1

ο
ΕΓ και των σχετικών 

τροποποιήσεων αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(χρωµατικές συντεταγµένες και ενοχές, στιλπνότητα, 
ανακλαστικότητα στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των 
χρωµατικών αποχρώσεων να είναι αυτοί που 
χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και θα καθοριστούν από τη 
∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί άλλος χρωµατισµός από 
την σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση ο χρωµατισµός της 
υπερκατασκευής να είναι ίδιος µε αυτόν του πλαισίου. Ο 
Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των 
οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό 
πλακίδιο διαστάσεων 0,50 x 0,50 µέτρων βαµµένο µε 
τις υπόψη χρωµατικές αποχρώσεις για έλεγχο της 
ποιότητας των επιλεγµένων χρωµάτων. 

 

4.2.27 

Όλα τα µεταλλικά µέρη της κιβωτοάµαξας, αφού 
απολιπανθούν, να υφίστανται αντισκωριακή προστασία 
και µετά να υποστούν βαφή τουλάχιστον δύο (2) 
στρώσεων. Όλες οι εργασίες βαφής της κιβωτοάµαξας να 
πραγµατοποιούνται υπό ελεγχόµενες συνθήκες αερισµού 
και θερµοκρασίας σε τούνελ βαφής (βαφή φούρνου). 

 

4.3.1 

Η καµπίνα να είναι αυτοφερόµενη, ατσάλινη κατασκευή 
µε υψηλά στάνταρ παθητικής ασφάλειας και δοµικής 
ακαµψίας, όπως αυτά τίθενται από την Κανονιστική της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας οδηγία ECE R29. Η καµπίνα 
να διαθέτει δύο (2) θύρες µε βοηθητικά χερούλια στην 
πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού. Στο εξωτερικό 
των θυρών να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) σκαλοπάτια 
για την εύκολη πρόσβαση των επιβατών στο όχηµα και 
να υπάρχουν κλειδαριές ασφαλείας. Στο εσωτερικό των 
θυρών να υπάρχουν ηλεκτρικά παράθυρα. Η καµπίνα 
να έχει δύο (2) τουλάχιστον εµπρόσθιες θέσεις 
επιβαινόντων και να εδράζεται επί του πλαισίου µέσω 
αντικραδασµικών βάσεων. 

 

4.3.2 
Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος και να είναι 
απαραίτητα υδραυλικό. 

 

4.3.3 

Να φέρει κάθισµα οδηγού µε πνευµατική ανάρτηση 
πολλαπλών ρυθµίσεων, πλήρως ρυθµιζόµενο και 
καθίσµατα για έναν (1) ή δύο (2) συνοδηγούς, όλα µε 
ζώνες ασφαλείας τριών (3) σηµείων µε προεντατήρες και 
προσκέφαλα. 
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4.3.4 

Στο εσωτερικό της καµπίνας και σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο να υπάρχουν δύο (2) κρεβάτια για 
την ανάπαυση των επιβατών. Οι διαστάσεις τους να είναι 
τουλάχιστον εκατό ενενήντα (190) εκατοστά µήκος και 
εβδοµήντα (70) εκατοστά πλάτος. Η υψοµετρική 
απόσταση µεταξύ τους και από την οροφή της καµπίνα να 
είναι κατ’ ελάχιστον πενήντα (50) εκατοστά. Να 
τοποθετηθούν ανατοµικά στρώµατα, σκάλα για την 
πρόσβαση στο πάνω κρεβάτι καθώς και  προστατευτικό 
κάγκελο. Μαζί µε τα κρεβάτια θα πρέπει να παρέχονται 
κουρτίνες περιµετρικά των κρεβατιών ή εγκάρσια 
τοποθετηµένες 

 

4.3.6 

Στην οροφή της καµπίνας να διατίθεται έξοδος διαφυγής, 
χειροκίνητου µηχανισµού, µεταλλικής κατασκευής, µε 
µόνωση για να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της 
καµπίνας. 

 

4.3.7 

Η καµπίνα να φέρει απαραιτήτως θερµική µόνωση, 
ανεµοθώρακα ασφαλείας (LaminatedWindscreen) µε 
κρύσταλλο triplex υψηλής ασφάλειας, πανοραµικού 
τύπου, αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισµό, πλαστικό 
τάπητα δαπέδου, έναν(1) εσωτερικό καθρέπτη, δύο(2) 
υαλοκαθαριστήρες των τριών (3) ταχυτήτων τουλάχιστον, 
ηχοσύστηµα µε υποδοχή θύρας USB, σύστηµα Bluetooth 
για ασύρµατη τηλεφωνική επικοινωνία, κλιµατισµό και 
φίλτρο αέρος καµπίνας για την συγκράτηση 
µικροσωµατιδίων και αντιδιαρρηκτικό συναγερµό. Είναι 
επιθυµητή η διάθεση συστήµατος πλοήγησης στην 
ελληνική γλώσσα . 

 

4.3.8 

Η καµπίνα να εξοπλίζεται µε ευρυγώνιους καθρέφτες 
αριστερά και δεξιά της, µε εµπρόσθιο καθρέφτη (ΕΕ) στην 
πλευρά του συνοδηγού καθώς και µε καθρέφτη ράµπας 
στην δεξιά πλευρά του τράκτορα, εξασφαλίζοντας πολύ 
καλή ορατότητα στον χειριστή του οχήµατος. Είναι 
επιθυµητήη ύπαρξη ηλεκτρικά ρυθµιζόµενων και 
θερµαινόµενων καθρεφτών. 

 

4.3.9 

Το όχηµα να είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω όργανα 
ελέγχου κατ’ ελάχιστο τα οποία πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα από τη θέση του οδηγού: ∆είκτης ταχύτητας 
σε χιλιόµετρα, δείκτης θερµοκρασίας και αντίστοιχη 
προειδοποιητική λυχνία, µανόµετρο και ενδεικτική λυχνία 
του συστήµατος πεδήσεως, δείκτης περιεκτικότητας 
δεξαµενής ή δεξαµενών καυσίµου, µανόµετρο λαδιού και 
προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία πτώσης πίεσης λαδιού, 
ενδεικτικές λυχνίες φώτων, ενδεικτικές λυχνίες δεικτών 
αλλαγής πορείας και ενδεικτικές λυχνίες φανών µακράς 
απόστασης, στροφόµετρο, ενδεικτική λυχνία κλεισίµατος 
θυρών, ενδεικτική λυχνία ένδειξης φθοράς τακακίων 
φρένων, ενδεικτικές λυχνίες για στοιχεία 
ηµιρυµουλκούµενου (πίεση ελαστικών, τακάκια φρένων, 
φορτίο άξονα), ενδεικτική λυχνία ένδειξης πίεσης 
υπερπλήρωσης, ταχογράφος ΕΕ και ενδεικτική λυχνία 
ABS όλων των εµπλεκόµενων συστηµάτων. 
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4.3.10 

Το όχηµα να είναι εφοδιασµένο κατ’ ελάχιστο µε τα εξής 
όργανα, κατάλληλα για τον πλήρη έλεγχο της 
υπερκατασκευής, εργονοµικά τοποθετηµένα στην 
καµπίνα του οδηγού: ∆είκτης στάθµης υδραυλικού 
συστήµατος ανατροπής, ενδεικτική λυχνία ένδειξης 
κλειστής/ανοιχτής θύρας, ενδεικτική λυχνία κλειδώµατος 
θύρας υπερκατασκευής, ενδεικτική λυχνία καρότσας σε 
κατάσταση ανατροπής, ενδεικτική λυχνία κλειδώµατος 
υδραυλικού συστήµατος στο ανώτατο σηµείο ανατροπής 
και διακόπτης ελέγχου ανατροπής. 

 

4.4.1 

Κινητήρας κίνησης, εσωτερικής καύσης Diesel, 
τετράχρονος, υδρόψυκτος µε ονοµαστική ισχύς κατά DIN 
να είναι τουλάχιστον 500 hp (368 kW) ροπής τουλάχιστον 
2400 Nm(βαθµολογούµενο κριτήριο). Να είναι 
σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro VI 
(σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία). Ο κινητήρας να 
διαθέτει στροβιλοσυµπιεστή(-ές) καυσαερίων (Turbo) µε 
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler). 

 

4.4.2 

Οι ακόλουθες πληροφορίες να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά για τον κινητήρα: 
 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα. 
 Ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής σε rpm. 
 Κυβισµός σε cm

3
. 

 Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς, ροπή και ειδική 
κατανάλωση συναρτήσει στροφών λειτουργίας). 
(Υποβάλλεται αντίγραφο στην Τεχνική Προσφορά). 
 Σύστηµα τροφοδοσίας. 
 Θερµοκρασία (µέγιστη τουλάχιστον +50

ο
C και ελάχιστη 

τουλάχιστον -20
 ο
C) περιβάλλοντος για την εύρυθµη 

λειτουργία του κινητήρα. 
  

 

4.4.2.8 

Να χρησιµοποιεί λιπαντικά που είναι καταχωρηµένα στο 
Παράρτηµα «Γ» της STANAG 1135, σε εφαρµογή της 
STANAG 1414 «Οδηγίες για την εξασφάλιση ότι οι 
προµηθευτές θα σχεδιάζουν και θα προµηθεύουν νέο 
εξοπλισµό ικανό να χρησιµοποιεί τυποποιηµένα καύσιµα, 
λιπαντικά και συναφή προϊόντα». Σε περίπτωση που ο 
εξοπλισµός παραδίδεται µε πετρελαιολιπαντικά 
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνει η STANAG 
1135, θα πρέπει να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους µε 
λιπαντικά καταχωρηµένα στο Παράρτηµα «Γ» της 
STANAG 1135 κατά τη 1η προγραµµατισµένη αλλαγή 
ορυκτέλαιού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία απόπλυσης. 

 

4.5.1 
Η συνολική χωρητικότητα της δεξαµενής (ή δεξαµενών) 
καυσίµου να δίνεται σε λίτρα (lt) και να είναι τουλάχιστον 
410 lt(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.5.1 
Η χωρητικότητα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά 
σε λίτρα (lt) σε συνδυασµό µε την αυτονοµία. 

 

4.5.2 
Η δεξαµενή να έχει πώµα δεξαµενής (δεξαµενών) 
καυσίµου µε κλειδαριά ασφαλείας. 
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4.5.3 

Η εκποµπή ρύπων κατά τη λειτουργία του οχήµατος να 
είναι εντός των ορίων όπως αυτά καθορίζονται από την 
εκάστοτε Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). Θετικά θα αξιολογηθεί η µικρότερη δυνατή 
εκποµπή καυσαερίων και σε κάθε περίπτωση το όχηµα 
πρέπει να είναι κλάσεως Euro VI (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.5.4 

Ο κινητήρας να µπορεί να χρησιµοποιεί σαν καύσιµο το 
πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων µε 
κωδικό αριθµό ΝΑΤΟ F-54, χωρίς να δηµιουργούνται 
δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση, συντήρηση και στην 
διάρκεια ζωής του. 

 

4.5.5 

Να διαθέτει υδατοπαγίδα και φίλτρο καυσίµου (µία για 
κάθε δεξαµενή) µε κρουνό αποστραγγίσεως. Η διάθεση 
προ-θερµαντήρα καυσίµου είναι επιθυµητή αλλά δεν 
αποτελεί απαράβατο όρο. 

 

4.5.6 

Να υπάρχει δεξαµενή AdBlueµε προστατευτικό µεταλλικό 
κάλυµµα, χωρητικότητας τουλάχιστον 60 lt, µε 
ενσωµατωµένη αντλία AdBlue και να είναι τοποθετηµένη 
σε κατάλληλο χώρο στο πίσω µέρος της καµπίνας του 
οδηγού (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.6.1 

Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι µηχανικό, 14 – 16 σχέσεων 
µε µισές σχέσεις, αργό – γρήγορο και ενισχυµένο 
συµπλέκτη (µονό ή διπλό).Η διάθεση αυτοµατοποιηµένου 
κιβωτίου ταχυτήτων θεωρείται ότι καλύπτει την απαίτηση 
της παραγράφου 4.6.1 και θα αξιολογηθεί θετικά όταν έχει 
τουλάχιστον 12 σχέσεις (βαθµολογούµενο κριτήριο). Η 
ύπαρξη λογισµικού βελτιστοποίησης απόδοσης σε 
λειτουργία εκτός δρόµου (offroadfunction) είναι επιθυµητή. 

 

4.6.2 

Το υλικό τριβής του δίσκου να µην περιέχει αµίαντο έτσι 
ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. . Υπεύθυνη 
∆ήλωση να υποβληθεί µαζί µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 

4.6.3 

Το όχηµα να φέρει απαραιτήτως σύστηµα ρύθµισης 
ροπής(ανά άξονα). Η διάθεση διάταξης κλειδώµατος 
διαφορικού θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.6.4 

Η µέγιστη ταχύτητα πορείας να περιορίζεται ηλεκτρονικά 
στα 89km/h (ανοχή ± 1 km/h). Το σύστηµα µετάδοσης 
κίνησης να είναι κατάλληλο για µέγιστη ταχύτητα 60 km/h 
µε πλήρες µικτό φορτίο τουλάχιστον 60 τόνων. 

 

4.6.5 
Η ικανότητα αναρρίχησης του έµφορτου οχήµατος να είναι 
µεγαλύτερη δυνατή. (Ελάχιστη 10%) 

 

4.6.6 
Η πλευρική στατική ευστάθεια σε κεκλιµένο έδαφος του 
έµφορτου οχήµατος να είναι µεγαλύτερη δυνατή. 
(Ελάχιστη 10%) 

 

4.6.7 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο 
συστήµατος (π.χ. υδροστατική µετάδοση κίνησης – 
hydrostatictransmission, συστήµατα προστασίας, φίλτρο 
ελαίου, εναλλάκτης ψύξης ελαίου) κ.α.. 
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4.7.1 

Το σύστηµα διεύθυνσης να διαθέτει υδραυλική 
υποβοήθηση που εγγυάται την εύκολη και ασφαλή 
αλλαγή πορείας του οχήµατος, σύµφωνα µε την σχετική 
κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 
2007/46/ΕΚ. 

 

4.7.2 
Το σύστηµα διεύθυνσης να διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για 
τον έλεγχο της στάθµης των υγρών του συστήµατος 
διεύθυνσης, ο οποίος να βρίσκεται στον πίνακα οργάνων. 

 

4.7.3 

Το τιµόνι να διαθέτει εύρος ρυθµίσεων και να µπορεί να 
έρθει σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και 
αποβίβαση. Η ρύθµιση του τιµονιού να γίνεται µέσω 
ποδοπλήκτρου. 

 

4.7.4 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
διεύθυνσης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά ασφάλειας/εργονοµίας. 

 

4.8.1 

Το ηλεκτροπνευµατικό σύστηµα πέδησης να είναι 
διπλού κυκλώµατος, να διαθέτει σύστηµα 
Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS) µε δυνατότητα 
απενεργοποίησης (υποχρεωτικό κριτήριο). Επιθυµητή 
είναι η ύπαρξη συστήµατος Αντιολίσθησης Τροχών 
(ASR) καθώς και σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης 
ανάλογα µε το φορτίο, στους πίσω άξονες. Επίσης να 
διαθέτει ταµπούρα ή διπλά αεριζόµενα δισκόφρενα, 
στους εµπρόσθιους και εφ’ όσον είναι διαθέσιµοι και 
στους οπίσθιους άξονες, σε κάθε περίπτωση πλήρως 
προστατευµένα (υποχρεωτικό κριτήριο). Η ρύθµιση των 
φρένων να γίνεται αυτόµατα, ανάλογα µε τη φθορά των 
υλικών τριβής. Η διάθεση συστήµατος Έκτακτης 
Πέδησης (EmergencyBrake) είναι επιθυµητή. 

 

4.8.2 

Υποχρεωτική η είναι η διάθεση συστήµατος 
Υποβοήθησης Ανάβασης Λόφων (HillAssist) έτσι ώστε 
τόσο ο τράκτορας όσο και ο ηµιρυµουλκούµενος φορέας 
να µπορούν να κινηθούν σε κεκλιµένη επιφάνεια µε 
ασφάλεια µετά από στάση. 

 

4.8.3 
Το χειρόφρενο να λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο 
φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 
οχήµατος. 

 

4.8.4 

Το όχηµα να διαθέτει δευτερεύον σύστηµα πέδησης, 
ενισχυµένο κλαπέτο. Το συγκεκριµένο σύστηµα θα 
υποβοηθά το κυρίως σύστηµα πέδησης του οχήµατος. Το 
όχηµα να διαθέτει σύστηµα µηχανόφρενου ή 
βαλβιδόφρενου. Η ισχύς πέδησης του κινητήρα να είναι 
τουλάχιστον 360 kW(βαθµολογούµενο κριτήριο). Με το 
σύστηµα αυτό να αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση 
σε κεκλιµένο έδαφος και να βελτιώνεται ο έλεγχος του 
οχήµατος µε πλήρες φορτίο. 
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4.8.5 

Το όχηµα να διαθέτει πρόσθετο σύστηµα βοηθητικής 
πέδησης ή υδραυλικό σύστηµα πέδησης – 
επιβραδυντήρα (intarder/retarder) επί του κιβωτίου 
ταχυτήτων µε ισχύ τουλάχιστον 350 kW. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, σε περίπτωση ύπαρξης επιβραδυντήρα 
(intarder), αποτελεί η ύπαρξη ψυγείου λαδιού για την 
µείωση της θερµοκρασίας του υδραυλικού µέσου εντός 
του επιθυµητού θερµοκρασιακού εύρους µετά από 
παρατεταµένη χρήση του συστήµατος πέδησης – 
επιβραδυντήρα (intarder). Εναλλακτικά, το όχηµα να φέρει 
intarder νερού, ενσωµατωµένο στο κύκλωµα ψύξης του 
κινητήρα και να επιδρά επί του στροφαλοφόρου άξονα 
χωρίς να απαιτεί καµιά συντήρηση (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.8.6 
Το υλικό τριβής των φρένων να µην περιέχει αµίαντο 
ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Υπεύθυνη 
∆ήλωση να υποβληθεί µαζί µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

4.8.7 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
πέδησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο πέδης (π.χ. 
υδραυλικός, ηλεκτρικός), τύπο φρένων (π.χ. τυµπάνου, 
υγρού δίσκου), χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης 
απόδοσης. 

 

4.9.1 

Το όχηµα (πλαίσιο) να είναι τριών (3) αξόνων. Η κίνηση 
να µεταδίδεται σε όλους τους τροχούς του οχήµατος 
(6x6). Το όχηµα να φέρει διάταξη κλειδώµατος 
διαφορικού. 

 

4.9.2 

Ο τύπος της ανάρτησης των αξόνων να είναι µε 
παραβολικά ελατήρια σουστόφυλλων εµπρός και πίσω. Η 
ύπαρξη µείωσης τύπου πλήµνης για την επίτευξη όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερου φορτίου ανά άξονα θα αξιολογηθεί 
θετικά. Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται ο τύπος, 
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.9.3 

Οι άξονες να διαθέτουν αποσβεστήρες. Πιο συγκεκριµένα 
οι κινητήριοι άξονες θα πρέπει να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης και να 
διαθέτουν σύστηµα υποµείωσης στροφών. 

 

4.9.4 

Το κέντρο βάρους του οχήµατος να βρίσκεται σε τέτοια 
θέση ώστε κατά την εκφόρτωση των υλικών µε την 
καρότσα στη θέση της ανατροπής να µην επηρεάζεται η 
ευστάθεια του οχήµατος και η ανασήκωση από το έδαφος 
του εµπρός άξονα να είναι µηδενική. 

 

4.10.1 
Το σύστηµα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται από 
εκκινητή (µίζα) µε τάση λειτουργίας 24V και δυναµό 
(alternator).  

 

4.10.1 
Το όχηµα να διαθέτει δύο συσσωρευτές συνδεδεµένους 
σε σειρά µε τάση 12V και χωρητικότητας 175 Ah καθένας 
τουλάχιστον. 

 

4.10.1 
Η διάθεση συσσωρευτών µεγαλύτερης χωρητικότητας θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.10.1 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα κύρια 
στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος (συσσωρευτής, 
εναλλάκτης ρεύµατος) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
(π.χ. τάση/χωρητικότητα συσσωρευτή, µέγιστη ένταση 
ρεύµατος εναλλάκτη). 
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4.10.2 
Κάθε όχηµα να διαθέτει ηχητική και φωτεινή σήµανση 
προειδοποίησης κίνησης οπισθοπορείας. 

 

4.10.3 

Κάθε όχηµα να διαθέτει προβολέα εργασίας καθώς και να 
συνοδεύεται από έναν (1) ισχυρό φωτεινό 
περιστρεφόµενο σηµατοδότη (φάρο) προειδοποίησης 
τύπου strobe µε φώτα τεχνολογίας LED. 

 

4.11.1 
Το όχηµα να έχει διπλούς τροχούς στους οπίσθιους 
άξονες και µονούς στον εµπρόσθιο. 

 

4.11.2 

Ελαστικά επίσωτρα: Τα ελαστικά του οχήµατος να φέρουν 
σήµα έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε την σχετική 
κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για τη θέσπιση 
πλαισίου έγκρισης µηχανοκίνητων οχηµάτων και 
ρυµουλκουµένων τους και των συστηµάτων, 
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά. 

 

4.11.3 

Να είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός δέκα (10) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του µηχανήµατος 
στις Ε.Σ. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να 
είναι αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τον 
προσφερόµενο τύπο οχήµατος, ο δε κωδικός ταχύτητας 
και φορτίου των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την 
ανώτατη ταχύτητα και φορτίο του οχήµατος 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.4 
Η µορφή του πέλµατος να είναι κατάλληλη για κίνηση του 
οχήµατος σε οµαλό και σε ανώµαλο δρόµο (alltype). 

 

4.11.5 

Ο εφεδρικός τροχός επί του οχήµατος να είναι απολύτως 
ίδιος µε τα υπόλοιπα ελαστικά επίσωτρα του οχήµατος, µε 
µηχανισµό για την προσθήκη και αφαίρεσή του. Το σηµείο 
τοποθέτησης του εφεδρικού τροχού να εξασφαλίζει την 
εύκολη χρησιµοποίησή. Σε περίπτωση εξωτερικής 
τοποθέτησης του να προστατεύεται µε κάλυµµα. 

 

4.11.6 

Επιθυµητό είναι να υπάρχει Κεντρικό Σύστηµα 
Αυξοµείωσης Πίεσης Ελαστικών (CTIS) ) ή συστήµατος 
παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Το 
προαναφερόµενο δεν αποτελεί απαράβατο όρο. Ο 
τύπος και το µέγεθος των ελαστικών επισώτρων, να 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. 

 

4.12.1 
Η ανατροπή να επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός (1) 
τηλεσκοπικού υδραυλικού εµβόλου. Το έµβολο να είναι 
τοποθετηµένο στο µπροστά µέρος της κιβωτοάµαξας. 

 

4.12.2 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο 
προσφερόµενος τύπος και το έτος που αυτό 
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. ∆εν γίνεται δεκτός 
τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί 
υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την 
Τεχνική Προσφορά. 

 

4.12.3 

Η ανατροπή της καρότσας να γίνεται υδραυλικά και ο 
χειρισµός της από το θάλαµο οδήγησης. Να διαθέτει 
βαλβίδα ασφαλείας και µηχανική διάταξη συγκράτησης 
της καρότσας σε θέση ανατροπής. 
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4.12.4 
Το υδραυλικό σύστηµα να έχει δυνατότητα ανύψωσης 
πλήρους φορτίου τουλάχιστον 38 τόνων 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.5 
Η γωνία ανατροπής να είναι µεγαλύτερη των 
44

ο
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.6 
Η αντλία της υπερκατασκευήςνα είναι γραναζωτής 
παροχής τουλάχιστον 70 lit/min και πίεσης λειτουργίας 
τουλάχιστον 250 bar(βαθµολογούµενα κριτήρια). 

 

4.12.7 

Η κιβωτοάµαξα να διαθέτει σύστηµα πτυσσόµενου 
καλύµµατος από κινούµενες αψίδες οι οποίες να 
λειτουργούν επί σιδηροδρόµου. Ο σιδηρόδροµος να είναι 
στερεωµένος στα πλευρά της κιβωτοάµαξας. Η κίνηση να 
δίνεται στην πρώτη αψίδα και να ελέγχεται µέσω 
συρµατόσκοινου ηλεκτρονικά (από την καµπίνα του 
οδηγού). Επί του µηχανισµού να υπάρχει κάλυµµα. Σε 
περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού συστήµατος να 
υπάρχει χειροκίνητος µηχανισµός κίνησης του 
καλύµµατος. 

 

4.12.8 
Το κάλυµµα να είναι από πλαστικό τυποποιηµένο ύφασµα 
(βάρους τουλάχιστον 600 gr/m

2
). 

 

4.13.1 

Κάθε όχηµα να συνοδεύεται και από τον ακόλουθο κατ’ 
ελάχιστα εξοπλισµό: 
 Μουσαµά µε κρίκους. 
 ∆ύο (2) πλαστικά φτερά και ένα (1) ζεύγος ελαστικών 
λασπωτήρων στους πίσω τροχούς. 
 ∆ύο φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, 6 κιλών 
τουλάχιστον, για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β, C, µε βάση. 
Κατασκευασµένους και πιστοποιηµένους, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νοµοθεσίας που 
ισχύει για το έτος προµήθειας των οχηµάτων.Στην 
Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική 
ικανότητα των πυροσβεστήρων, αντίστοιχη του τύπου και 
του µεγέθους του οχήµατος. 
 Πλήρως εξοπλισµένο κυτίο Α΄ βοηθειών. 
 Τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης. 
 Εργαλειοθήκη µε συλλογή εργαλείων, απαραίτητων για 
την προληπτική συντήρηση του µηχανήµατος. Τα 
εργαλεία να είναι επιχρωµιωµένα ή να φέρουν άλλη 
αντιοξειδωτική προστασία. Κατάλογος των εργαλείων να 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά. 
 Μπαλαντέζα 24 V µε καλώδιο 30 µέτρων τουλάχιστον. 
 Ένα (1) γρύλο κατάλληλο για την ανύψωση του 
οχήµατος. 

 

4.14.9 
Κάθε όχηµα να διαθέτει διατάξεις έλξης εµπρός, για 
ρυµούλκηση σε περίπτωση βλάβης, και πίσω 
(κοτσαδόρο).  

 

4.14.9 

Στην Τεχνική Προσφορά και συγκεκριµένα στο παρόν 
Έντυπο και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθµησης, να 
αναγράφονται οι τύποι των διατάξεων έλξης που διαθέτει 
το όχηµα. 

 

4.14.9 
Αναγραφήτων τύπων των διατάξεων έλξης που διαθέτει 
το όχηµα. 
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4.15.1 
Η ικανότητα αναρρίχησης του έµφορτου οχήµατος να είναι 
η µεγαλύτερη δυνατή. Η ακριβής τιµή να δηλώνεται στην 
Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη επί τοις %. 

 

4.15.2 

Η πλευρική στατική ευστάθεια σε κεκλιµένο έδαφος του 
έµφορτου οχήµατος να είναι µεγαλύτερη δυνατή. Η 
ακριβής τιµή να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά, 
εκφρασµένη %. 

 

4.15.3 
Ο ελάχιστος ωφέλιµος όγκος της υπερκατασκευής του 
οχήµατος να είναι 15 κυβικά µέτρα (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.16.1 
Για την τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) όπως στην 

παράγραφο 4.2.6. 
 

4.16.2 
Η επιλογή των χρωµάτων να γίνει σύµφωνα µε τη 
παράγραφο 4.2.6. 

 

4.16.3 

Στην Τεχνική Περιγραφή να αναφέρεται αναλυτικά η 
προετοιµασία της βαφής καθώς και τα στάδια που έχουν 
υποβληθεί τα διάφορα τµήµατα της υπερκατασκευής πριν 
την βαφή (π.χ. µεταλλοβολή χαλύβδινων τµηµάτων, 
προετοιµασία σε επιφάνειες συγκολλήσεων κλπ.). 

 

5.1 

Κάθε όχηµα να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 
σήµανση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την 
σύµβαση, µε τα ακόλουθα: 
 Ένδειξη: «Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ». 
 Στοιχεία προµηθευτή. 
 Αριθµός σύµβασης. 
 Επισηµάνσεις µηχανήµατος: Κάθε µηχάνηµα να φέρει 
ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση, που 
παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε 
την παρ. 1.7.3 Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και παρ. 7 Οδηγίας 
2014/30/ΕΕ: 
  Εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του 
κατασκευαστή και ενδεχοµένως του εντολοδόχου του. 
  Σήµανση CE. 
  Χαρακτηρισµός σειράς ή τύπου. 
  Αριθµός σειράς. 
  Έτος κατασκευής. 
  Πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 
χρήση ή/και προβλέπονται από το πρότυπο 
σχεδίασης/κατασκευής (π.χ. EN 280) οι οποίες να 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, όπως: 
  Βάρος οχήµατος χωρίς φορτίο. 
  Ένδειξη εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 
 Επισηµάνσεις Κινητήρα: Ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσης κάθε οχήµατος να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη 
και ανεξίτηλη σήµανση που να παρέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 
  Στοιχεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ. 
  Αριθµός έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VIII τον Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1628 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 
Σεπτεµβρίου 2016. 
  Σήµανση CE. 
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6.1.1 

Κάθε όχηµα να παραδίδεται συνοδευµένο από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια/οδηγίες χρήσης/καταλόγους των 
παραγράφων 6.1.1.1 έως και 6.1.1.3, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο), καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα των 
παραγράφων 6.1.1.4, 6.1.1.5, 7.1.1 και 7.3.1: 

 

6.1.1.1 
Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική και στην Αγγλική, εφόσον 
η Ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτότυπου. 

 

6.1.1.2 
Εγχειρίδιο συντήρησης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου 
κλιµακίου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 

6.1.1.3 

Εικονογραφηµένος κατάλογος στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις 
εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς 
(partnumbers) του κατασκευαστή και των 
υποκατασκευαστών καθώς και οδηγίες για αναγνώριση 
των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, να δίνεται και 
κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ 
(NSN). 

 

6.1.1.4 Έγγραφο παραγράφου 9.1.4.  

6.1.1.5 

Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου Οχήµατος που να έχει 
εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου, σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003) ή 
νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). Ο Επιθεωρητής της 
Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 6.2.1 να 
παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των απαιτούµενων 
ελέγχων/δοκιµών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.3. 

 

6.1.2 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, κατά την παράδοση, 
αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για όποιο 
από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.1.2 που 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά λήγει πριν την 
παράδοση των µηχανηµάτων. 

 

6.1.3 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την παράδοση των µηχανηµάτων, Απόφαση 
Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 
3276/Β/12-10-2016). 

 

7.1.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας κάθε οχήµατος τουλάχιστον για ένα (1) έτος 
για τα µηχανικά του µέρη, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

7.1.2 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, χωρίς την 
επιβάρυνση του Ε.Σ., να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
εξαρτήµατα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του Ε.Σ. ή από 
αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση εµφάνισης 
πολλαπλών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών οι οποίες 
δεν δύναται να αποκατασταθούν µε αντικατάσταση 
επιµέρους εξαρτηµάτων ή το κόστος αποκατάστασής τους 
υπερβαίνει το 50 % της αξίας του οχήµατος, αυτό να 
αντικαθίσταται. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

7.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του 
Ε.Σ. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό του Ε.Σ. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά όχηµα και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) 
τεχνικούς συνολικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική 
σύµβαση. Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

7.2.2 
Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.1 γίνεται σε χώρο του 
Ε.Σ. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση. 

 

7.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει και να υλοποιήσει τα 
παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης: 
 Πρόγραµµα εκπαίδευσης. 
 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης. 
 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα. 
 Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα για το 
εκπαιδευόµενο προσωπικό. 
 Προτεινόµενοι Εκπαιδευτές. 

 

7.3.1 

Ο προµηθευτής εγγυάται εγγράφως την παροχή τεχνικής 
βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την 
παραλαβή κάθε οχήµατος, καθώς και την πλήρη 
εφοδιαστική υποστήριξή τους σε ανταλλακτικά για το ίδιο 
διάστηµα. Η προσφορά τεχνικής υποστήριξης και 
ανταλλακτικών πέραν του προσδιοριζόµενου χρονικού 
διαστήµατος θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο 
κριτήριο).  

 

7.3.1 
Τα παραγγελλόµενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά 
παραδίδονται εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

7.3.2 

Κατά την διάρκεια της βασικής εγγύησης να παράσχονται 
µε κόστος που θα βαραίνει τον προµηθευτή και οι τακτικές 
συντηρήσεις (service) συµπεριλαµβανοµένου εργασίας 
και ανταλλακτικών. 

 

8.2 

Χρόνος Παράδοσης: Μέγιστος έξι (6) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
στην διακήρυξη(βαθµολογούµενο κριτήριο). Υπέρβαση 
του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 
απορρίπτεται. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

8.3 

Το όχηµα να διαθέτει πλήρες και εγκατεστηµένο 
δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης – ελέγχου από 
απόσταση (µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων µέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας και µέσω δορυφόρου) του 
οποίου η έναρξη και η παύση λειτουργίας θα ελέγχεται µε 
εύκολο τρόπο από τον χειριστή (π.χ µέσω της διακοπής 
της παροχής ρεύµατος του υπόψη συστήµατος). Το 
σύστηµα να παρέχει το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες, πέραν του εντοπισµού της θέσεως του 
µηχανήµατος, όπως για παράδειγµα ποσότητα καυσίµου, 
παρακολούθηση βλαβών κ.α. Στο προσφερόµενο 
σύστηµα να περιλαµβάνονται η παροχή επίδειξης 
λειτουργίας του, τα έξοδα συνδροµής για την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρµογής που το 
υποστηρίζει µέσω διαδικτύου, για διάστηµα τουλάχιστον 
10 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης του 
µηχανήµατος στην Στρατιωτική Υπηρεσία. Θα εκτιµηθεί 
θετικά η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
εφαρµογής για µεγαλύτερο διάστηµα (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). Επιθυµητό είναι να δίνεται κωδικός 
πρόσβασης µόνο σε όσες υπηρεσίες παραδοθούν τα 
οχήµατα. Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του εν 
λόγω δορυφορικού συστήµατος παρακολούθησης – 
αποµακρυσµένου ελέγχου να υποβάλλεται µε την Τεχνική 
Προσφορά. 

 

8.4 

Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να χορηγήσει, εφόσον 
διατίθεται, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους, µία (1) 
συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή µε το κατάλληλο 
λογισµικό, άδεια λογισµικού καθώς και την κάλυψη των 
εξόδων αναβαθµίσεων του λογισµικού και της συνδροµής 
χρήσης αυτών για διάστηµα τουλάχιστον πέντε(5) ετών 
από την ηµεροµηνία παράδοσης των µηχανηµάτων στην 
Στρατιωτική Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) οχήµατα. 
Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά, εφόσον διατεθεί η 
συσκευή, να περιλαµβάνονται στην τεχνική 
προσφορά που θα κατατεθεί. 

 

8.5 

Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη βλαβών, να 
περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το υπόψη 
προσωπικό να δύναται, µετά την εκπαίδευσή του να κάνει 
πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος για τον εντοπισµό 
και αποκατάσταση βλαβών. Ειδικά, για το διάστηµα που 
θα βρίσκεται σε ισχύ η πλήρη εγγύηση του οχήµατος, να 
καθοριστούν από τον προµηθευτή αναλυτικά, οι εργασίες 
– επεµβάσεις που δύναται να εκτελεστούν από το 
εκπαιδευµένο προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, 
χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. Αναλυτικά τα εν 
λόγω στοιχεία να περιλαµβάνονται στην Τεχνική 
Προσφορά που θα κατατεθεί, εφόσον διατεθεί 
διαγνώστης βλαβών. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

9.1.3 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 

δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου 

συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 

συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για τη συνεργασία του 

µε τον προµηθευτή αναφορικά µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια 

λειτουργίας. 

 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
  
«Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των αναγραφόµενων στο 
Φύλλο Συµµόρφωσης και των αναγραφοµένων στις αντίστοιχες ΠΕ∆, 
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στη ΠΕ∆». 

 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(2) 
 
 (σφραγίδα – υπογραφή) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 (1) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη 
της σχετικής απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, 
που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στη ίδια γραµµή της πρώτης 
στήλης του πίνακα (παράδειγµα: «Συµφωνώ») και υποχρεωτική παραποµπή 
(όπου απαιτείται) για την τεκµηρίωση / πιστοποίηση των αναφεροµένων εκ µέρους 
του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα µε ανάλογη αρίθµηση. Παράδειγµα:  
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Ορισµός οχήµατος: Πλαίσιο φορτηγού οχήµατος τριών (3) 
αξόνων, έξι(6) κινητήριων τροχών (6x6) που φέρει 
υπερκατασκευή κιβωτοάµαξας ωφέλιµου όγκου άνω των 
15 κυβικών µέτρων. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 1 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 5, 
παράγραφος 12. 

4.1.2 

Κάθε όχηµα να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας, 
στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει σύστηµα απλού και 
ασφαλούς χειρισµού καθώς και να είναι κατασκευασµένο 
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆). 

Συµφωνώ. 
∆εν απαιτείται 
παραποµπή. 

Κάθε µηχάνηµα, κατά 
την παράδοσή του θα 
συνοδεύεται από 

………………………. 
στο οποίο αναγράφεται 
ο ακριβής χρόνος 
κατασκευής του. 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 2. 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

Συµφωνώ. 
 Η εκποµπή θορύβου 
είναι …. έναντι …. της 

…/…/ΕΚ. 
Παραποµπή 1: 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 10, 
παράγραφος 25, 

εδάφιο 3. 
Υφίσταται 

ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα, σύµφωνα 

µε την …/…/ΕΚ.      
Παραποµπή 3: 

Βεβαίωση οργανισµού 
……... 

………… …………….. ……………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Μηχανήµατος ……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., 

Ηµεροµηνία …… 
«2» Υπόδειγµα Σήµανσης CE – Ταµπελάκι κατασκευής 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
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 (2) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 
 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος  

Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆:  ΠΕ∆–Α–00721 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆ :  2η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆: - 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας τάφρων µε υδραυλικό 
σύστηµα εκσκαφής ο οποίος δύναται να πραγµατοποιεί 
εκσκαφή τάφρων, ορυγµάτων, θεµελίων, εξόρυξη, 
φόρτωση αδρανών υλικών και επιχωµατώσεις. 

 

4.1.2 
Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο, κατασκευασµένο 
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆). 

 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

4.1.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα πρότυπα, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο, 
κατασκευασµένο και ελεγµένο κάθε µηχάνηµα και ο 
εξοπλισµός του για την ικανοποίηση των 
προαναφερθέντων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη τους 
καταλόγους των προτύπων που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 
280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053). 

 

4.1.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο 
προσφερόµενος τύπος και το έτος που αυτός 
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. ∆εν γίνεται δεκτός 
τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί 
υπό κατάργηση. 

 

4.2.1 

Το µηχάνηµα να είναι απολύτως καινούργιο, 
πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευής. Εάν πρόκειται 
για προϊόν παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία 
αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθώς και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

 

4.2.2 

Το συνολικό επιχειρησιακό βάρος του εκσκαφέα τάφρων 
(συµπεριλαµβανοµένου της µπούµας και του κάδου 
εκσκαφής) να είναι τουλάχιστον 21 τόνοι και σε καµία 
περίπτωση να µην υπερβαίνει τους 24 τόνους. 
Στο προαναφερόµενο βάρος υπολογίζεται επίσης: 
 Η καµπίνα. 
 Ο επιθυµητός εξοπλισµός όπως αυτός περιγράφεται 
στη συνέχεια. 
 Όλα τα απαραίτητα υγρά λίπανσης και ψύξης του 
µηχανήµατος. 
 Τα καύσιµα όταν η δεξαµενή του είναι πλήρης. 
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4.2.2 

Η διάθεση µηχανήµατος µε όσο το δυνατόν µικρότερο 
επιχειρησιακό βάρος, το οποίο ωστόσο δεν θα παραβιάζει 
την προαναφερθείσα περιοριστική συνθήκη, θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.2.3 
Το πλαίσιο του µηχανήµατος να είναι  κατασκευής από 
σιδηροχάλυβα ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης 
και δυνάµεις στρέβλωσης. 

 

4.2.4 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση έτσι 
ώστε οχρωµατισµός του µηχανήµατος να είναι µατ 
σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα µε την 
Πα∆ 9-15/96/ΓΕΣ/1ΕΓ και των σχετικών τροποποιήσεων 
αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (χρωµατικές 
συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, ανακλαστικότητα 
στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των χρωµατικών 
αποχρώσεων να είναι αυτοί που χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και 
θα καθοριστούν από τη ∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί 
άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση. 

 

4.2.4 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των 
οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό 
πλακίδιο διαστάσεων 0,50 x 0,50 m βαµµένο µε τις εν 
λόγω χρωµατικές αποχρώσεις για έλεγχο της ποιότητας 
των επιλεγµένων χρωµάτων. 

 

4.2.5 
Το µηχάνηµα να φέρει εξωτερικά της καµπίνας 
τουλάχιστον δύο (2) καθρέφτες που θα επιτρέπουν στον 
χειριστή να βλέπει στο πλαϊνό και πίσω µέρος του. 

 

4.2.6 

Να έχει προστατευτικές γρίλιες και πλέγµα προστασίας 
για τα κύρια φώτα του µηχανήµατος από µεταλλικό υλικό, 
όταν αυτά δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή στο 
πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές. 

 

4.2.7 

Να φέρει περιστρεφόµενο φανό χρώµατος πορτοκαλί 
(τύπου strobe) στην οροφή. Επίσης να φέρει κατ’ 
ελάχιστον ηχητικό σήµα, κατά τη χρήση της όπισθεν 
πορείας. 

 

4.2.8 

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην µηχανή, στα φίλτρα 
και στο σύστηµα ψύξης του Εκσκαφέα Τάφρων (Ε/Τ) από 
το πλαϊνό και άνω µέρος του. Για την πρόσβαση στο άνω 
µέρος του µηχανήµατος να υπάρχουν πολλαπλοί 
χειρολισθήρες και προαιρετικά πτυσσόµενα 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα. 

 

4.2.9 

Το µέγιστο πλάτος κατά τη µεταφορά (ShippingWidth) του 
Εκσκαφέα Τάφρων σε καµιά περίπτωση να µην ξεπερνά 
τα 3 µέτρα, ώστε να µπορεί να µεταφερθεί οδικώς από 
ρυµουλκό όχηµα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 

 

4.2.10 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων (Ε/Τ) να διαθέτει σύστηµα 
πρόσδεσης, για τη µεταφορά του µε ρυµουλκό όχηµα της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας και οχηµαταγωγά πλοία. Το 
σύστηµα πρόσδεσης να περιλαµβάνει συνολικά 4 ή 6 
σηµεία πρόσδεσης (2 ή 3 εκατέρωθεν). 
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4.2.11 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται το βάρος του 
αντίβαρου που θα φέρει το µηχάνηµα. Το βάρος του 
αντίβαρου να δηλώνεται συναρτήσει του επιχειρησιακού 
βάρους και σε κάθε περίπτωση, για το προδιαγεγραµµένο 
εύρος επιχειρησιακού βάρους, να ξεπερνά τους 3,70 
τόνους. 

 

4.3.1 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων (Ε/Τ) θα πρέπει να διαθέτει 
ενισχυµένη κλειστή καµπίνα χειρισµού, προδιαγραφών 
FOPS και ROPS, που να παρέχει προστασία από 
πιθανές πτώσεις αδρανών υλικών και βράχων και 
ανατροπή του µηχανήµατος κατά την εργασία αντίστοιχα 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 10262 και 
ISO 12117-2. 

 

4.3.2 

Ο θάλαµος του χειριστή να είναι ηχοµονωµένος. Εντός 
της καµπίνας του Ε/Τ, ο παραγόµενος θόρυβος από το 
µηχάνηµα µε κλειστά παράθυρα και πόρτες δεν πρέπει σε 
καµιά περίπτωση να υπερβαίνει τα 70 dB(A). 

 

4.3.3 

Η καµπίνα δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυµα για τον 
χειριστή να παρατηρεί τις εργασίες που εκτελεί µε τον 
κάδο εκσκαφής του µηχανήµατος όταν αυτός είναι 
καθήµενος. 

 

4.3.4 
Η καµπίνα του χειριστή να είναι θερµοµονωµένη, να 
διαθέτει σύστηµα αερισµού µέσω φίλτρου καθώς και 
σύστηµα κλιµατισµού (ψύξη – θέρµανση). 

 

4.3.5 

Ο θάλαµος να αποτελείται από υαλοπίνακες 
θερµοανακλαστικούς και ασφαλείας, ώστε να µην 
θρυµµατίζονται ακόµη και εάν δηµιουργούνται πολλαπλές 
ρωγµές στην επιφάνεια τους. 

 

4.3.6 

Οι υαλοπίνακες να υποστηρίζονται µε σύστηµα για την 
διάλυση ή την αποφυγή συγκέντρωσης πάγου ή 
υγρασίας. Η καµπίνα θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 
έναν (1) υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα νερού στον 
µπροστά υαλοπίνακα. 

 

4.3.7 

Η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά µία (1) 
πόρτα για την είσοδο του χειριστή σε αυτή. Κάθε πόρτα 
να διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλιση του µηχανήµατος, 
µηχανισµό για το άνοιγµα και κλείσιµο της (από µέσα 
προς τα έξω πλευρά) και µηχανισµό για την ασφάλιση της 
στην ανοιχτή θέση. 

 

4.3.8 
Το πλαϊνό παράθυρο της πόρτας της καµπίνας του 
µηχανήµατος, θα πρέπει να είναι ανοιγόµενο. 

 

4.3.9 

Το κάθισµα του χειριστή να είναι εργονοµικό, πλήρως 
ρυθµιζόµενο (πάνω-κάτω, εµπρός – πίσω)µε ανάρτηση 
και ζώνη ασφαλείας. Θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε 
κατάλληλη θέση, εντός της καµπίνας, ώστε να επιτρέπει 
στον χειριστή να εκτελεί καθήµενος όλες τις εργασίες τις 
οποίες απαιτεί η χρήση του µηχανήµατος, παρέχοντας 
πρόσβαση σε όλα τα υπάρχοντα χειριστήρια. 

 

4.3.10 
Η καµπίνα να διαθέτει αντικραδασµικές βάσεις µε 
υδραυλική απόσβεση. 
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4.3.11 

Στην καµπίνα του µηχανήµατος να υπάρχει 
εγκατεστηµένο σύστηµα ραδιοφώνου µε ηχεία και 
κεραία.Επιθυµητή είναι η διάθεση συστήµατος 
επικοινωνίας τεχνολογίας Bluetooth στο ηχοσύστηµα και η 
συνεργασία αυτού µε τα ηχεία του 
ραδιοφώνου.Επιθυµητή είναι η διάθεση θύρας USB ώστε 
να καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή πολυµέσων από 
φορητά µέσα αποθήκευσης 

 

4.3.12 

Στην καµπίνα να υπάρχει αναµονή ρεύµατος 12V 
(τουλάχιστον µία) για σύνδεση διαφόρων συσκευών. 
Επιθυµητή είναιη ύπαρξη θύρας USB εξόδου 2A, για την 
λειτουργία – φόρτιση διαφόρων συσκευών. 

 

 

4.3.13 

Το µηχάνηµα να διαθέτει εντός της καµπίνας αναµονή 
τοποθέτησης Σταθµού Ασυρµάτου (CB ή VHF-UHF), µε 
προεγκατεστηµένη τόσο την καλωδιακή υποδοµή όσο και 
την αναµονή για τοποθέτηση αντίστοιχης κεραίας στην 
οροφή του µηχανήµατος ή σε άλλο σηµείο. 

 

4.3.14 

Ο θάλαµος να διαθέτει ελαστικό κάλυµµα πατώµατος 
(πατάκι). Όλες οι επίπεδες επιφάνειες του Ε/Τ όπου 
προβλέπεται να χρησιµοποιεί το προσωπικό (χειριστής, 
τεχνικοί) να είναι αντιολισθηρές. Να υπάρχουν εµφανείς 
ταµπέλες προειδοποίησης κινδύνου, στην ελληνική 
γλώσσα, οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος για το 
προσωπικό. 

 

4.3.15 

Το µηχάνηµα να είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω 
όργανα ελέγχου κατ’ ελάχιστο τα οποία πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα από τη θέση του οδηγού: δείκτης 
θερµοκρασίας και αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία, 
δείκτης περιεκτικότητας δεξαµενής ή δεξαµενών 
καυσίµου, προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία πτώσης 
πίεσης λαδιού (κινητήρα και υδραυλικού συστήµατος), 
ενδεικτικές λυχνίες φώτων και ηλεκτρικό ή αναλογικό 
ωρόµετρο. 

 

4.3.15 

Επιπλέον όργανα ελέγχου ή ενδείκτες προειδοποιήσεων, 
των οποίων η ύπαρξη θεωρείται απαραίτητη κατά την 
κρίση του προµηθευτή – κατασκευαστή και φέρονται από 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα του είδους που κυκλοφορούν 
στο εµπόριο θα είναι αποδεκτά. 

 

4.4.1 

Ο κινητήρας του Εκσκαφέα Τάφρων να είναι 
πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας τουλάχιστον EU Stage IV και µε µέγιστη 
καθαρή ιπποδύναµη (NetPowerMaximum) (κατά SAE 
J1349 ή κατά ISO 9249), τουλάχιστον 155 HP. 

 

4.4.1 
Η διάθεση πετρελαιοκινήτηρα µε µέγιστη καθαρή 
ιπποδύναµη µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούµενη 
θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.4.2 
Ο κινητήρας του Εκσκαφέα Τάφρων να είναι απαραιτήτως 
σχεδιασµένος και κατασκευασµένος από τον 
κατασκευαστή του µηχανήµατος. 

 

4.4.3 

Ο κινητήρας να χρησιµοποιεί υψηλής πιέσεως εκχυτές 
(µπεκ) ψεκασµού καυσίµου, υπερσυµπιεστή και σε 
συνάρτηση µε ηλεκτρονικό έλεγχο να επιτυγχάνεται η 
βελτιστοποίηση της απόδοσης της µηχανής. 
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4.4.4 

Οι ακόλουθες πληροφορίες να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά για τον κινητήρα: 
 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα. 
 Ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής σε rpm. 
 Κυβισµός σε cm

3
. 

 Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς, ροπή και ειδική 
κατανάλωση συναρτήσει στροφών λειτουργίας). 
(Υποβάλλεται αντίγραφο στην Τεχνική Προσφορά). 
 Σύστηµα τροφοδοσίας. 
 Θερµοκρασία (µέγιστη τουλάχιστον +50

ο
C και ελάχιστη 

τουλάχιστον -20
 ο
C) περιβάλλοντος για την εύρυθµη 

λειτουργία του κινητήρα. 
  

 

4.4.4.8 

Να χρησιµοποιεί λιπαντικά που είναι καταχωρηµένα στο 
Παράρτηµα «Γ» της STANAG 1135, σε εφαρµογή της 
STANAG 1414 «Οδηγίες για την εξασφάλιση ότι οι 
προµηθευτές θα σχεδιάζουν και θα προµηθεύουν νέο 
εξοπλισµό ικανό να χρησιµοποιεί τυποποιηµένα καύσιµα, 
λιπαντικά και συναφή προϊόντα». Σε περίπτωση που ο 
εξοπλισµός παραδίδεται µε πετρελαιολιπαντικά 
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνει η STANAG 
1135, θα πρέπει να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους µε 
λιπαντικά καταχωρηµένα στο Παράρτηµα «Γ» της 
STANAG 1135 κατά τη 1η προγραµµατισµένη αλλαγή 
ορυκτέλαιού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία απόπλυσης. 

 

4.4.5 

Ο κινητήρας και τα συστήµατα αυτού που χρήζουν 
τακτικού ελέγχου (φίλτρα, λάδια, υγρά, συσσωρευτές), θα 
πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµα από τον χειριστή του 
µηχανήµατος. 

 

4.4.6 

Ο κινητήρας επιθυµητό είναι να διαθέτει σύστηµα 
αυτόµατης αναµονής. Να µειώνει τις στροφές του 
κινητήρα στο ρελαντί όταν οι µοχλοί και τα πεντάλ δεν 
χρησιµοποιούνται, µε αποτέλεσµα την µικρότερη 
κατανάλωση καυσίµου και το χαµηλό επίπεδο θορύβου 
της καµπίνας. 

 

4.4.7 
Για την οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος ο κινητήρας να 
διαθέτει σύστηµα φίλτρανσης αέρα πολλαπλών σταδίων. 

 

4.5.1 
Η συνολική χωρητικότητα της δεξαµενής (ή δεξαµενών) 
καυσίµου να δίνεται σε λίτρα (lt) και να είναι τουλάχιστον 
320 lt.  

 

4.5.1 

Η διάθεση δεξαµενής καυσίµου µεγαλύτερης 
χωρητικότητας από την ελάχιστη απαιτούµενη θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Η 
χωρητικότητα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά 
σε λίτρα (lt) σε συνδυασµό µε την αυτονοµία. 

 

4.5.2 
Η δεξαµενή να έχει πώµα δεξαµενής (δεξαµενών) 
καυσίµου µε κλειδαριά ασφαλείας. 

 

4.5.3 

Η εκποµπή ρύπων κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος 
να είναι εντός των ορίων όπως αυτά καθορίζονται από την 
εκάστοτε Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 
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4.5.4 

Ο κινητήρας να µπορεί να χρησιµοποιεί σαν καύσιµο το 
πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων µε 
κωδικό αριθµό ΝΑΤΟ F–54, χωρίς να δηµιουργούνται 
δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση, συντήρηση και στην 
διάρκεια ζωής του. 

 

4.5.5 
Να διαθέτει υδατοπαγίδα και φίλτρο καυσίµου µε κρουνό 
αποστραγγίσεως. 

 

4.5.6 

Επιθυµητή είναι η ύπαρξη δεξαµενής AdBlue µε 
πρπστατευτικό µεταλλικό κάλυµµα, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 20 lt, µε ενσωµατωµένη αντλία AdBlue που 
να είναι τοποθετηµένη σε κατάλληλο χώρο. 

 

4.6.1 
Το σύστηµα µετάδοσης να συνεργάζεται µε τον κινητήρα 
του E/T και να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες αυτού. 

 

4.6.2 
Το σύστηµα µετάδοσης του E/T να είναι σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο από τον κατασκευαστή του 
µηχανήµατος. 

 

4.6.3 
Η µέγιστη ταχύτητα του µηχανήµατος να ξεπερνά τα 5 
km/h. 

 

4.6.4 

Ο Ε/Τ να µπορεί να εργάζεται στη µέγιστη δυνατή πλάγια 
κλίση εδάφους (sidehill) χωρίς οι ερπύστριες του να 
χάνουν την επαφή µε το έδαφος. Οι µέγιστες τιµές να 
αναγράφονται στη Τεχνική Προσφορά. 

 

4.6.5 

Οι αλλαγές των σχέσεων µετάδοσης του Ε/Τ να γίνονται 
αυτόµατα ή ηλεκτρικά. Στην πρώτη περίπτωση το 
µηχάνηµα να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ταχύτητες 
πορείας (γρήγορη – αργή). 

 

4.6.6 
Η µέγιστη έλξη ράβδου του συστήµατος κίνησης 
(MaximumDrawbarPull) να είναι τουλάχιστον 180 kN 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.6.7 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο 
συστήµατος (π.χ. υδροστατική µετάδοση κίνησης, 
συστήµατα προστασίας, φίλτρο ελαίου κ.α.). 

 

4.7.1 
Το σύστηµα διεύθυνσης να είναι υδροστατικό ή 
υδραυλικό. 

 

4.7.2 

Η εκτέλεση ελιγµών να επιτυγχάνεται µε την διαφορική 
αυξοµείωση της κίνησης των δύο (2) ερπυστριών σε 
οποιαδήποτε ταχύτητα και µε οποιοδήποτε αριθµό 
στροφών στον κινητήρα. 

 

4.7.3 

Ο Ε/Τ να διαθέτει χειριστήρια που θα εξασφαλίζουν τον 
πλήρη έλεγχο της πορείας του (σύστηµα κύλισης) και τον 
πλήρη έλεγχο του συστήµατος εκσκαφής (σύστηµα 
µπούµας και βραχίονα). 

 

4.7.4 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
διεύθυνσης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά ασφάλειας/εργονοµίας. 

 

4.8.1 

Το σύστηµα πέδησης θα πρέπει να είναι ικανό για την 
έγκαιρη και αποτελεσµατική ακινητοποίηση του 
µηχανήµατος, σε διαφορετικές συνθήκες εδάφους και µε 
πλήρες φορτίο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 10265. 

 

4.8.2 
Τα φρένα διεύθυνσης (λειτουργίας) να επενεργούν 
δυναµικά µέσω του συστήµατος πορείας για τον καλύτερο 
και οµαλότερο έλεγχο του µηχανήµατος. 
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4.8.3 
Με την απενεργοποίηση των µοχλών κίνησης, το 
µηχάνηµα να µη δύναται να κινηθεί. 

 

4.8.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεταιτο σύστηµα 
πέδησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο πέδης (π.χ. 
υδραυλικός, ηλεκτρικός), χαρακτηριστικά λειτουργίας και 
ενίσχυσης απόδοσης. 

 

4.9.1 
Το υδραυλικό σύστηµα να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα 
προσαρµογής της παροχής (σύστηµα µεταβλητής 
παροχής). 

 

4.9.2 
Η µέγιστη παροχή του συστήµατος να είναι τουλάχιστον 
410 lt/min (2 x 205 lt/min σε περίπτωση χρήσης 2 
αντλιών) (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.9.3 
Να διαθέτει σύστηµα φιλτραρίσµατος για την καλύτερη 
λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος. 

 

4.9.4 

Επιθυµητό είναι στονΕ/Τ να υπάρχει εγκατάσταση 
επιπλέον βοηθητικών κυκλωµάτων σε περίπτωση βλάβης 
του κύριου συστήµατος. Η διάθεση επιπλέον βοηθητικών 
κυκλωµάτων δεν αποτελεί απαράβατο όρο. 

 

4.9.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το 
υδραυλικό σύστηµα. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τον 
τύπο του, χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης 
απόδοσης. 

 

4.10.1 
Το σύστηµα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται από 
εκκινητή (µίζα) µε τάση λειτουργίας 24V και δυναµό 
(alternator). 

 

4.10.1 
Το µηχάνηµα να διαθέτει δύο συσσωρευτές 
συνδεδεµένους σε σειρά µε τάση 12V και χωρητικότητας 
140 Ah καθένας τουλάχιστον. 

 

4.10.1 
Η διάθεση συσσωρευτών µεγαλύτερης χωρητικότηταςθα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.10.1 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα κύρια 
στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος (συσσωρευτής, 
εναλλάκτης ρεύµατος) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
(π.χ. τάση/χωρητικότητα συσσωρευτή, µέγιστη ένταση 
ρεύµατος εναλλάκτη). 

 

4.10.2 
Κάθε µηχάνηµα να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ηχητική ή/και 
φωτεινή σήµανση προειδοποίησης κίνησης 
οπισθοπορείας. 

 

4.10.3 

Ο Ε/Τ να διαθέτει προβολείς, έτσι ώστε όλες οι εργασίες 
χειρισµού να µπορούν να λάβουν χώρα κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού, ακόµη και σε 
κατάσταση πλήρους συσκότισης. 

 

4.10.4 

Ο φωτισµός του µηχανήµατος πρέπει να υποστηρίζεται 
από το ηλεκτρικό σύστηµα του Ε/Τ µε τις κατάλληλες 
διατάξεις (βασικής έκδοσης ή/και έκδοσης κατά 
παραγγελία) που προβλέπονται και απαιτούνται από τον 
κατασκευαστή. 
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4.10.5 

Ο φωτισµός να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) 
φώτα εργασίας – πορείας προς τα εµπρός στην οροφή 
της καµπίνας, δύο (2) στο πλαίσιο του µηχανήµατος, ένα 
(1) φως εργασίας στην µπούµα, ένα (1) στους κυλίνδρους 
του βραχίονα, δύο (2) στο πίσω µέρος (ένα (1) 
τοποθετηµένο στην οροφή και ένα (1) για το αντίβαρο) και 
ένα (1) στον βραχίονα εκσκαφής, όλα επιθυµητό να είναι 
τύπου LED, µαζί µε τα αντίστοιχα κυκλώµατα και 
ασφάλειες. 

 

4.10.5 

Όσα από τα φώτα δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή 
στο πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές, θα πρέπει να καλύπτονται από 
µεταλλικό πλέγµα προστασίας, το οποίο θα µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση 
στο φωτιστικό σώµα όταν αυτή απαιτείται. 

 

4.10.6 Το ηλεκτρικό σύστηµα να έχει κεντρικό διακόπτη.  

4.11.1 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων να είναι εφοδιασµένος µε 
µονοκόµµατη µπούµα τύπου µονοµπλόκ µε µήκος 
τουλάχιστον 5,50 m και βραχίονα εκσκαφής µε µήκος 
τουλάχιστον 2,40 m. 

 

4.11.2 Η µπούµα να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

4.11.2.1 
Μέγιστη οριζόντια απόσταση εκσκαφής στο έδαφος να 
είναι τουλάχιστον 9,30 m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.2.2 
Μέγιστο βάθος εκσκαφής να είναι τουλάχιστον 6,20 
m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.2.3 
Μέγιστο ύψος εργασίας να είναι τουλάχιστον 9,20 
m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.3 
Ο κάδος του εκσκαφέα να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 

4.11.3.1 Πλάτος τουλάχιστον 1,00 m.  

4.11.3.2 
Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 0,90 
m

3
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.3.3 
Να διαθέτει δόντια για την εκσκαφή γαιών τα οποία θα 
είναι προσαρµοσµένα στον κουβά µε χρήση κοχλιών. 

 

4.11.4 
Το σύστηµα εκσκαφής και τα παρελκόµενα του να είναι 
κατασκευασµένα από τον ίδιο τον κατασκευαστή του 
οχήµατος. 

 

4.11.5 
Η µέγιστη δύναµη εκσκαφής του βραχίονα να είναι 
τουλάχιστον 105 kN (κατά ISO) (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.6 
Η µέγιστη δύναµη εκσκαφής του κάδου να είναι 
τουλάχιστον 140 kN (κατά ISO) (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.7 
Ο Ε/Τ να διαθέτει µηχανισµό ταχείας απελευθέρωσης του 
κουβά, µηχανικό ή αυτόµατο. 

 

4.11.8 

Ο κάδος του Ε/Τ να δύναται να αντικατασταθεί µε 
υδραυλική σφύρα, η οποία θα διατεθεί µαζί µε τον Ε/Τ και 
να δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά τα εξής 
χαρακτηριστικά της: 

 

4.11.8.1 Αριθµός χτυπηµάτων ανά λεπτό σε bpm.  

4.11.8.2 Παραγόµενο έργο σε kPa.  

4.11.8.3 Βάρος σε kg.  



ΑΔΑ: 6ΛΞ96-ΛΑ8



–9– 

./. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.11.9 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται οι διαστάσεις, 
το βάρος, το υλικό κατασκευής της µπούµας και του 
κάδου εκσκαφής καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία 
ενισχύσεων που βελτιστοποιούν την απόδοσή και την 
διάρκεια ζωής τους. 

 

4.11.10 

Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται τα διαγράµµατα 
περιοχών εργασίας του εκσκαφέα για ύψος, µήκος και 
βάθος εκσκαφής µε σηµείο αναφοράς το κέντρο βάρους 
του. 

 

4.11.11 
Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται πίνακες που θα 
αναλύουν το µέγιστο φορτίο που µπορεί να φέρει ο κάδος 
µε βάση την πυκνότητα ή το βάρος του υλικού ανά m

3
. 

 

4.11.12 

Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται πίνακες 
ικανότητας ανύψωσης φορτίων σε συνάρτηση µε την 
απόσταση του άκρου του βραχίονα χωρίς κάδο από το 
έδαφος. 

 

4.12.1 

Η ανωδοµή του εκσκαφέα να έχει τη δυνατότητα 
περιστροφής κατά 360

ο
 και να επιτυγχάνεται µέσω 

κατάλληλων χειριστηρίων µέσα από την καµπίνα του 
οδηγού. 

 

4.12.2 
Η ταχύτητα περιστροφής της ανωδοµής να είναι 
τουλάχιστον 11 rpm(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.3 
Η µέγιστη στρεπτική ροπή του συστήµατος να είναι 
τουλάχιστον 60 kN.m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.4 
Να διαθέτει τουλάχιστον σύστηµα υδραυλικού 
κυκλώµατος περιστροφής. 

 

4.12.5 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
περιστροφής. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τον τύπο 
του, χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης απόδοσης. 

 

4.13.1 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων να φέρει ερπύστριες σε πλαίσιο 
ισχυρής κατασκευής τύπου ‘’Χ’’. Οι ερπύστριες να είναι 
κλειστού τύπου και γρασαριζόµενες. Το πλάτος του 
πέλµατος ερπύστριας να είναι τουλάχιστον 600 mm. Οι 
ερπύστριες να φέρουν τριπλό «τακούνι» 
(triplegrousershoes) και ποδιές βαρέως τύπου 
προστασίας στο κάτω µέρος. 

 

4.13.2 Το σύστηµα της ερπύστριας να διαθέτει τουλάχιστον:  

4.13.2.1 ∆ύο (2) κυλίνδρους µεταφοράς σε κάθε πλευρά.  

4.13.2.2 Επτά (7) κυλίνδρους τροχιάς σε κάθε πλευρά.  

4.13.2.3 45 πέλµατα (trackshoes) σε κάθε πλευρά.  

4.13.3 
Το µήκος των ερπυστριών στο έδαφος να είναι 
τουλάχιστον 3,20 m. 

 

4.13.4 
Να είναι δυνατή η ανεξάρτητη κίνηση των ερπυστριών 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης επιτόπια 
περιστροφή του µηχανήµατος. 

 

4.13.5 
Επιθυµητή είναι η ύπαρξη προφυλακτήρων – οδηγών 
προστασίας (Trackguidingguards). 

 

4.13.6 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το 
σύστηµα ερπύστριας και τροχών του µηχανήµατος, ώστε 
να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία του. 

 

4.14.1 
Ο Εκσκαφέας Τάφρων να χρησιµοποιεί υδρόψυκτο 
κινητήρα. 
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4.14.2 
Το σύστηµα ψύξης να αποτελείται υποχρεωτικά από 
ψυγείο και ανεµιστήρα σε κατάλληλη θέση ώστε να 
διοχετεύεται άµεσα ο αέρας από αυτόν προς το ψυγείο. 

 

4.14.3 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
ψύξης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει αναλυτικά το 
σύστηµα ψύξης (π.χ. ενιαίο ή διαιρούµενο ψυγείο) και 
όλες οι λειτουργίες του. 

 

4.15.1 

Κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται και από τον ακόλουθο 
κατ’ ελάχιστα εξοπλισµό: 
 Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τουλάχιστον 6 
kg για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β και C µε βάση. 
Κατασκευασµένος και πιστοποιηµένος, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νοµοθεσίας που 
ισχύει για το έτος προµήθειας των οχηµάτων. Στην 
Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική 
ικανότητα του πυροσβεστήρα, αντίστοιχη του τύπου και 
του µεγέθους του µηχανήµατος. 
 Πλήρως εξοπλισµένο κυτίο Α΄ βοηθειών. 
 Τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης. 
 Συλλογή εργαλείων (σε κυτίο εντός της καµπίνας ή 
εκτός αυτής), αποτελούµενο από όλα τα εργαλεία 
συνήθους και προγραµµατισµένης συντήρησης, δηλαδή 
τα απαιτούµενα στον χειριστή του µηχανήµατος και στον 
τεχνικό του συνεργείου της µονάδας (κλειδιά, γρασαδόροι, 
εξολκείς κλπ). Κατάλογος των προσφερόµενων εργαλείων 
να περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά. 

 

4.15.1.5 

Ο Ε/Τ θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια µέσω κλειδαριάς ή 
άλλου συστήµατος τουλάχιστον στα παρακάτω µέρη (εάν 
κάποια από αυτά περιβάλλονται από άλλα τα οποία 
ασφαλίζουν µε κλειδαριά, τότε δεν απαιτείται η επιπλέον 
ασφάλιση τους): 
 ∆εξαµενή καυσίµου. 
 Χώρος δεξαµενής καυσίµου. 
 Κουτί εργαλείων. 
 Κουτί µπαταριών. 
 Πόρτα καµπίνας χειριστή. 
 Καπάκι πρόσβασης στον κινητήρα. 
 Σύστηµα ψύξης. 
 Υδραυλικό σύστηµα. 
 Πόρτα πρόσβασης στο δοχείο ψύξης. 
 ∆ιακόπτης αποσύνδεσης µπαταριών. 
 Οι κλειδαριές να λειτουργούν µε τον µικρότερο δυνατό 
αριθµό κλειδιών. 

 

4.15.1.5 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για κάθε 
µηχάνηµα τρεις (3) σειρές κλειδιών. 

 

4.17.1 
Οι κλίσεις εργασίας του έµφορτου µηχανήµατος να είναι οι 
µεγαλύτερες δυνατές. Η ακριβής τιµή τους να δηλώνεται 
στην Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη επί τις %. 

 

4.17.2 

Η ταχύτητα του µηχανήµατος (γρήγορη/αργή) σε 
οποιοδήποτε τύπο εδάφους να είναι η µεγαλύτερη 
δυνατή. Η ακριβή τιµή της ταχύτητας να δηλώνεται στην 
Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη σε km/h. 

 

4.18.1 
Για την τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) όπως στην 
παράγραφο 4.2.4. 
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4.18.2 
Η επιλογή των χρωµάτων να γίνει σύµφωνα µε τη 
παράγραφο 4.2.4. 

 

5.1 

Κάθε µηχάνηµα να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη σήµανση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από 
την σύµβαση, µε τα ακόλουθα: 
 Ένδειξη: «Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ». 
 Στοιχεία προµηθευτή. 
 Αριθµός σύµβασης. 
 Επισηµάνσεις µηχανήµατος: Κάθε µηχάνηµα να φέρει 
ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση, που 
παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε 
την παρ. 1.7.3 Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και παρ. 7 Οδηγίας 
2014/30/ΕΕ: 
  Εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του 
κατασκευαστή και ενδεχοµένως του εντολοδόχου του. 
  Σήµανση CE. 
  Χαρακτηρισµός σειράς ή τύπου. 
  Αριθµός σειράς. 
  Έτος κατασκευής. 
  Πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 
χρήση ή/και προβλέπονται από το πρότυπο 
σχεδίασης/κατασκευής (π.χ. EN 280) οι οποίες να 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, όπως: 
  Βάρος µηχανήµατος χωρίς φορτίο. 
  Ένδειξη εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 
 Επισηµάνσεις Κινητήρα: Ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσης κάθε µηχανήµατος να φέρει ευκρινή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση που να παρέχει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
  Στοιχεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ. 
  Αριθµός έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VIII τον Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1628 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 
Σεπτεµβρίου 2016. 
  Σήµανση CE. 

 

6.1.1 

Κάθε µηχάνηµα να παραδίδεται συνοδευµένο από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια/οδηγίες χρήσης/καταλόγους των 
παραγράφων 6.1.1.1 έως και 6.1.1.3, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο), καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα των 
παραγράφων 6.1.1.4, 6.1.1.5, 7.1.1 και 7.3.1: 

 

6.1.1.1 
Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική και στην Αγγλική, εφόσον 
η Ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτότυπου. 

 

6.1.1.2 
Εγχειρίδιο συντήρησης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου 
κλιµακίου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 

6.1.1.3 

Εικονογραφηµένος κατάλογος στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις 
εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς 
(partnumbers) του κατασκευαστή και των 
υποκατασκευαστών καθώς και οδηγίες για αναγνώριση 
των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, να δίνεται και 
κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ 
(NSN). 

 

6.1.1.4 Έγγραφο παραγράφου 9.1.4.  
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6.1.1.5 

Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου Μηχανήµατος που να 
έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-
2003) ή νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). Ο Επιθεωρητής της 
Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 6.2.1 να 
παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των απαιτούµενων 
ελέγχων/δοκιµών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.3. 

 

6.1.2 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, κατά την παράδοση, 
αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για όποιο 
από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.1.2 που 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά λήγει πριν την 
παράδοση των µηχανηµάτων. 

 

6.1.3 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την παράδοση των µηχανηµάτων, Απόφαση 
Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 
3276/Β/12-10-2016). 

 

7.1.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας κάθε µηχανήµατος τουλάχιστον για ένα (1) 
έτος για τα µηχανικά του µέρη, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

7.1.2 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, χωρίς την 
επιβάρυνση του Ε.Σ., να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
εξαρτήµατα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του Ε.Σ. ή από 
αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση εµφάνισης 
πολλαπλών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών οι οποίες 
δεν δύναται να αποκατασταθούν µε αντικατάσταση 
επιµέρους εξαρτηµάτων ή το κόστος αποκατάστασής τους 
υπερβαίνει το 50 % της αξίας του µηχανήµατος, αυτό να 
αντικαθίσταται. 

 

7.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του 
Ε.Σ. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό του Ε.Σ. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά µηχάνηµα και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) 
τεχνικούς συνολικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική 
σύµβαση. Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

7.2.2 
Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.1 γίνεται σε χώρο του 
Ε.Σ. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση. 
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7.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει και να υλοποιήσει τα 
παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης: 
 Πρόγραµµα εκπαίδευσης. 
 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης. 
 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα. 
 Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα για το 
εκπαιδευόµενο προσωπικό. 
 Προτεινόµενοι Εκπαιδευτές. 

 

7.2.4 

Επιθυµητή είναι η µόνιµη διάθεση από τον προµηθευτή 
συστήµατος εξοµοίωσης λειτουργίας του Εκσκαφέα 
Τάφρων (Ερπυστριοφόρου) για την εκπαίδευση 
προσωπικού του Ε.Σ., χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση 
κόστους. Η διάθεση του εν λόγω συστήµατος δεν 
αποτελεί απαράβατο όρο. Πλήρης περιγραφή των 
δυνατοτήτων του εν λόγω εξοµοιωτή, εφόσον διατεθεί, να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

7.3.1 

Ο κατασκευαστής, µέσω του προµηθευτή εγγυάται 
εγγράφως την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παραλαβή κάθε µηχανήµατος, 
καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε 
ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα. Η προσφορά τεχνικής 
υποστήριξης και ανταλλακτικών πέραν του 
προσδιοριζόµενου χρονικού διαστήµατος θα αξιολογηθεί 
θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο).  

 

7.3.1 
Τα παραγγελλόµενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά να 
παραδίδονται εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

7.3.2 

Κατά την διάρκεια της βασικής εγγύησης να παράσχονται 
µε κόστος που θα βαραίνει τον προµηθευτή και οι τακτικές 
συντηρήσεις (service) συµπεριλαµβανοµένου εργασίας 
και ανταλλακτικών. 

 

8.2 

Χρόνος Παράδοσης: Μέγιστο δώδεκα (12) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
στη διακήρυξη. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει 
µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται. 
Θετικά θα αξιολογηθεί η προσφορά µε τον µικρότερο 

χρόνο παράδοσης (βαθµολογούµενο κριτήριο). 
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8.3 

Το µηχάνηµα να διαθέτει πλήρες και εγκατεστηµένο 
δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης – ελέγχου από 
απόσταση (µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων µέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας και µέσω δορυφόρου) του 
οποίου η έναρξη και η παύση λειτουργίας θα ελέγχεται µε 
εύκολο τρόπο από τον χειριστή (π.χ µέσω της διακοπής 
της παροχής ρεύµατος του υπόψη συστήµατος). Το 
σύστηµα να παρέχει το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες, πέραν του εντοπισµού της θέσεως του 
µηχανήµατος, όπως για παράδειγµα ποσότητα καυσίµου, 
παρακολούθηση βλαβών κ.α. Στο προσφερόµενο 
σύστηµα να περιλαµβάνονται η παροχή επίδειξης 
λειτουργίας του, τα έξοδα συνδροµής για την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρµογής που το 
υποστηρίζει µέσω διαδικτύου, για διάστηµα τουλάχιστον 
10 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης του 
µηχανήµατος στην Στρατιωτική Υπηρεσία. Θα εκτιµηθεί 
θετικά η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
εφαρµογής για µεγαλύτερο διάστηµα (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). Επιθυµητό είναι να δίνεται κωδικός 
πρόσβασης µόνο σε όσες υπηρεσίες παραδοθούν τα 
µηχανήµατα. Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του εν 
λόγω δορυφορικού συστήµατος παρακολούθησης – 
αποµακρυσµένου ελέγχου να υποβάλλεται µε την Τεχνική 
Προσφορά. 

 

8.4 

Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να χορηγήσει, εφόσον 
διατίθεται, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους, µία (1) 
συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή µε το κατάλληλο 
λογισµικό, άδεια λογισµικού καθώς και την κάλυψη των 
εξόδων αναβαθµίσεων του λογισµικού και της συνδροµής 
χρήσης αυτών για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης των µηχανηµάτων στην 
Στρατιωτική Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) µηχανήµατα. 
Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά, εφόσον διατεθεί η 
συσκευή, να περιλαµβάνονται στην τεχνική 
προσφορά που θα κατατεθεί. 

 

8.5 

Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη βλαβών, να 
περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το υπόψη 
προσωπικό να δύναται, µετά την εκπαίδευσή του να κάνει 
πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος για τον εντοπισµό 
και αποκατάσταση βλαβών. Ειδικά, για το διάστηµα που 
θα βρίσκεται σε ισχύ η πλήρη εγγύηση του µηχανήµατος, 
να καθοριστούν από τον προµηθευτή αναλυτικά, οι 
εργασίες – επεµβάσεις που δύναται να εκτελεστούν από 
το εκπαιδευµένο προσωπικό της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. 
Αναλυτικά τα εν λόγω στοιχεία να περιλαµβάνονται 
στην Τεχνική Προσφορά που θα κατατεθεί, εφόσον 
διατεθεί διαγνώστης βλαβών. 
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9.1.3 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 
δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου 
συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 
συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για τη συνεργασία του 
µε τον προµηθευτή αναφορικά µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια 
λειτουργίας. 

 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
  
«Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των αναγραφόµενων στο 
Φύλλο Συµµόρφωσης και των αναγραφοµένων στις αντίστοιχες ΠΕ∆, 
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στη ΠΕ∆». 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(2) 
 
 (σφραγίδα – υπογραφή) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 (1) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη 
της σχετικής απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, 
που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στη ίδια γραµµή της πρώτης 
στήλης του πίνακα (παράδειγµα: «Συµφωνώ») και υποχρεωτική παραποµπή 
(όπου απαιτείται) για την τεκµηρίωση / πιστοποίηση των αναφεροµένων εκ µέρους 
του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα µε ανάλογη αρίθµηση. Παράδειγµα:  
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
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(1) 

4.1.1 

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας τάφρων µε υδραυλικό 
σύστηµα εκσκαφής ο οποίος δύναται να πραγµατοποιεί 
εκσκαφή τάφρων, ορυγµάτων, θεµελίων, εξόρυξη, 
φόρτωση αδρανών υλικών και επιχωµατώσεις. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 1 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 5, 
παράγραφος 12. 

4.1.2 

Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο, σύγχρονης 
τεχνολογίας, στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει σύστηµα 
απλού και ασφαλούς χειρισµού καθώς και να είναι 
κατασκευασµένο τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, 
από την ηµεροµηνία παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις 
(Ε∆). 

Συµφωνώ. 
∆εν απαιτείται 
παραποµπή. 

Κάθε µηχάνηµα, κατά 
την παράδοσή του θα 
συνοδεύεται από 

………………………. 
στο οποίο αναγράφεται 
ο ακριβής χρόνος 
κατασκευής του. 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 2. 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

Συµφωνώ. 
 Η εκποµπή θορύβου 
είναι …. έναντι …. της 

…/…/ΕΚ. 
Παραποµπή 1: 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 10, 
παράγραφος 25, 

εδάφιο 3. 
Υφίσταται 

ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα, σύµφωνα 

µε την …/…/ΕΚ.      
Παραποµπή 3: 

Βεβαίωση οργανισµού 
……... 

………… …………….. ……………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Μηχανήµατος ……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., 

Ηµεροµηνία …… 
«2» Υπόδειγµα Σήµανσης CE – Ταµπελάκι κατασκευής 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
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 (2) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 
 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος  

Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆:  ΠΕ∆–Α–00723 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆ :  2η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆: - 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Τροχοφόρος εκσκαφέας τάφρων µε υδραυλικό σύστηµα 
εκσκαφής ο οποίος δύναται να πραγµατοποιεί εκσκαφή 
τάφρων, ορυγµάτων, θεµελίων, εξόρυξη, φόρτωση 
αδρανών υλικών και επιχωµατώσεις. 

 

4.1.2 
Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο κατασκευασµένο τους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆). 

 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

4.1.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα πρότυπα, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο, 
κατασκευασµένο και ελεγµένο κάθε µηχάνηµα και ο 
εξοπλισµός του για την ικανοποίηση των 
προαναφερθέντων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη τους 
καταλόγους των προτύπων που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 
280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053). 

 

4.1.5 

O προσφερόµενος τύπος και το έτος που αυτός 
κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. ∆εν γίνεται δεκτός 
τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί 
υπό κατάργηση. 

 

4.2.1 

Το µηχάνηµα να είναι απολύτως καινούργιο, 
πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευή. Εάν πρόκειται 
για προϊόν παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία 
αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθώς και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

 

4.2.2 

Το συνολικό επιχειρησιακό βάρος του εκσκαφέα τάφρων 
(συµπεριλαµβανοµένου της µπούµας και του κάδου 
εκσκαφής) να είναι τουλάχιστον 20 τόνοι και σε καµία 
περίπτωση να µην υπερβαίνει τους 24 τόνους. 
Στο προαναφερόµενο βάρος υπολογίζεται επίσης: 
 Η καµπίνα. 
 Ο επιθυµητός εξοπλισµός όπως αυτός περιγράφεται 
στη συνέχεια. 
 Όλα τα απαραίτητα υγρά λίπανσης και ψύξης του 
µηχανήµατος. 
 Τα καύσιµα όταν η δεξαµενή του είναι πλήρης. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.2.2 

Η διάθεση µηχανήµατος µε όσο το δυνατόν µικρότερο 
επιχειρησιακό βάρος, το οποίο ωστόσο δεν θα παραβιάζει 
την προαναφερθείσα περιοριστική συνθήκη, θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.2.3 
Το πλαίσιο του µηχανήµατος να είναι κατασκευής από 
σιδηροχάλυβα ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης 
και δυνάµεις στρέβλωσης. 

 

4.2.4 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση έτσι 
ώστε ο χρωµατισµός του µηχανήµατος να είναι µατ 
σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα µε την 
Πα∆ 9-15/96/ΓΕΣ/1ΕΓ και των σχετικών τροποποιήσεων 
αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (χρωµατικές 
συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, ανακλαστικότητα 
στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των χρωµατικών 
αποχρώσεων να είναι αυτοί που χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και 
θα καθοριστούν από τη ∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί 
άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση. 

 

4.2.4 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των 
οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό 
πλακίδιο διαστάσεων 0,50 x 0,50 m βαµµένο µε τις εν 
λόγω χρωµατικές αποχρώσεις για έλεγχο της ποιότητας 
των επιλεγµένων χρωµάτων. 

 

4.2.5 
Το µηχάνηµα να φέρει εξωτερικά της καµπίνας 
τουλάχιστον δύο (2) καθρέφτες που θα επιτρέπουν στον 
χειριστή να βλέπει στο πλαϊνό και πίσω µέρος του. 

 

4.2.6 

Να έχει προστατευτικές γρίλιες και πλέγµα προστασίας 
για τα κύρια φώτα του µηχανήµατος από µεταλλικό υλικό, 
όταν αυτά δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή στο 
πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές. 

 

4.2.7 

Να φέρει περιστρεφόµενο φανό χρώµατος πορτοκαλί 
(τύπου strobe) στην οροφή. Επίσης να φέρει κατ’ 
ελάχιστον ηχητικό σήµα, κατά τη χρήση της όπισθεν 
πορείας. 

 

4.2.8 

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην µηχανή, στα φίλτρα 
και στο σύστηµα ψύξης του Εκσκαφέα Τάφρων (Ε/Τ) από 
το πλαϊνό και άνω µέρος του. Για την πρόσβαση στο άνω 
µέρος του µηχανήµατος να υπάρχουν πολλαπλοί 
χειρολισθήρες και προαιρετικά πτυσσόµενα 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα. 

 

4.2.9 

Το µέγιστο πλάτος κατά τη µεταφορά (ShippingWidth) του 
Εκσκαφέα Τάφρων σε καµιά περίπτωση να µην ξεπερνά 
τα 3 µέτρα, ώστε να µπορεί να µεταφερθεί οδικώς από 
ρυµουλκό όχηµα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 

 

4.2.10 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων (Ε/Τ) να διαθέτει σύστηµα 
πρόσδεσης, για τη µεταφορά του µε ρυµουλκό όχηµα της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας και οχηµαταγωγά πλοία. Το 
σύστηµα πρόσδεσης να περιλαµβάνει συνολικά 4 ή 6 
σηµεία πρόσδεσης (2 ή 3 εκατέρωθεν). 
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4.2.11 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται το βάρος του 
αντίβαρου που θα φέρει το µηχάνηµα. Το βάρος του 
αντίβαρου να δηλώνεται συναρτήσει του επιχειρησιακού 
βάρους και σε κάθε περίπτωση να κρίνεται κατάλληλη για 
την ασφαλή λειτουργία του µηχανήµατος υπό όλες τις 
προδιαγραφόµενες συνθήκες χρήσεως. 

 

4.2.12 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων (Ε/Τ) να φέρει δύο(2) πέδιλα 
σταθεροποίησης πίσω υδραυλικά ρυθµιζόµενα µε 
µηχανισµό προστασίας των υδραυλικών κυλίνδρων από 
υλικά φορτώσεως και λάµα προωθήσεως γαιών εµπρός 
µε τον απαιτούµενο µηχανισµό προστασίας των 
υδραυλικών κυλίνδρων. 

 

4.2.13 

Οι εξαρτήσεις των πέδιλων σταθεροποιήσεως και της 
λάµας προωθήσεως γαιών είναι επιθυµητό να µην είναι 
συγκολληµένες στο πλαίσιο αλλά θα εφαρµόζονται µέσω 
κοχλιών έτσι ώστε να είναι δυνατή η εναλλαγή τους 
(εµπρός – πίσω) εάν οι συνθήκες το απαιτούν. 

 

4.3.1 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων (Ε/Τ) θα πρέπει να διαθέτει 
ενισχυµένη κλειστή καµπίνα χειρισµού, προδιαγραφών 
FOPS και ROPS, που να παρέχει προστασία από 
πιθανές πτώσεις αδρανών υλικών και βράχων και 
ανατροπή του µηχανήµατος κατά την εργασία αντίστοιχα 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 10262 και 
ISO 12117-2. 

 

4.3.2 

Ο θάλαµος του χειριστή να είναι ηχοµονωµένος. Εντός 
της καµπίνας του Ε/Τ, ο παραγόµενος θόρυβος από το 
µηχάνηµα µε κλειστά παράθυρα και πόρτες δεν πρέπει σε 
καµιά περίπτωση να υπερβαίνει τα 75dB(A). 

 

4.3.3 

Η καµπίνα δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυµα για τον 
χειριστή να παρατηρεί τις εργασίες που εκτελεί µε τον 
κάδο εκσκαφής του µηχανήµατος όταν αυτός είναι 
καθήµενος. 

 

4.3.4 
Η καµπίνα του χειριστή να είναι θερµοµονωµένη, να 
διαθέτει σύστηµα αερισµού µέσω φίλτρου καθώς και 
σύστηµα κλιµατισµού (ψύξη – θέρµανση). 

 

4.3.5 

Ο θάλαµος να αποτελείται από υαλοπίνακες 
θερµοανακλαστικούς και ασφαλείας, ώστε να µην 
θρυµµατίζονται ακόµη και εάν δηµιουργούνται πολλαπλές 
ρωγµές στην επιφάνεια τους. 

 

4.3.6 

Οι υαλοπίνακες να υποστηρίζονται µε σύστηµα για την 
διάλυση ή την αποφυγή συγκέντρωσης πάγου ή 
υγρασίας. Η καµπίνα θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 
έναν (1) υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα νερού στον 
µπροστά υαλοπίνακα. 

 

4.3.7 

Η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά µία (1) 
πόρτα για την είσοδο του χειριστή σε αυτή. Κάθε πόρτα 
να διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλιση του µηχανήµατος, 
µηχανισµό για το άνοιγµα και κλείσιµο της (από µέσα 
προς τα έξω πλευρά) και µηχανισµό για την ασφάλιση της 
στην ανοιχτή θέση. 

 

4.3.8 
Το πλαϊνό παράθυρο της πόρτας της καµπίνας του 
µηχανήµατος, θα πρέπει να είναι ανοιγόµενο. 
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4.3.9 

Το κάθισµα του χειριστή να είναι εργονοµικό, πλήρως 
ρυθµιζόµενο(πάνω-κάτω, εµπρός – πίσω) µε ανάρτηση 
και ζώνη ασφαλείας. Θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε 
κατάλληλη θέση, εντός της καµπίνας, ώστε να επιτρέπει 
στον χειριστή να εκτελεί καθήµενος όλες τις εργασίες τις 
οποίες απαιτεί η χρήση του µηχανήµατος, παρέχοντας 
πρόσβαση σε όλα τα υπάρχοντα χειριστήρια. 

 

4.3.10 Η καµπίνα να διαθέτει αντικραδασµικές βάσεις.  

4.3.11 
Στην καµπίνα του µηχανήµατος να υπάρχει 
εγκατεστηµένο σύστηµα ραδιοφώνου µε ηχεία και κεραία.  

 

4.3.11 
Επιθυµητή είναι η διάθεση συστήµατος επικοινωνίας 
τεχνολογίας Bluetooth στο ηχοσύστηµα και η συνεργασία 
αυτού µε τα ηχεία του ραδιοφώνου. 

 

4.3.11 
Επιθυµητή είναι η διάθεση θύρας USB ώστε να καταστεί 
δυνατή η αναπαραγωγή πολυµέσων από φορητά µέσα 
αποθήκευσης. 

 

4.3.12 
Στην καµπίνα να υπάρχει αναµονή ρεύµατος 12V 
(τουλάχιστον µία) για σύνδεση διαφόρων συσκευών. 

 

4.3.12 
Επιθυµητή είναιη ύπαρξη θύρας USB εξόδου 2A, για την 
λειτουργία – φόρτιση διαφόρων συσκευών. 

 

4.3.13 

Το µηχάνηµα να διαθέτει εντός της καµπίνας αναµονή 
τοποθέτησης Σταθµού Ασυρµάτου (CB ή VHF-UHF), µε 
προεγκατεστηµένη τόσο την καλωδιακή υποδοµή όσο και 
την αναµονή για τοποθέτηση αντίστοιχης κεραίας στην 
οροφή του µηχανήµατος ή σε άλλο σηµείο. 

 

4.3.14 

Ο θάλαµος να διαθέτει ελαστικό κάλυµµα πατώµατος 
(πατάκι). Όλες οι επίπεδες επιφάνειες του Ε/Τ όπου 
προβλέπεται να χρησιµοποιεί το προσωπικό (χειριστής, 
τεχνικοί) να είναι αντιολισθηρές. Να υπάρχουν εµφανείς 
ταµπέλες προειδοποίησης κινδύνου, στην ελληνική 
γλώσσα, οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος για το 
προσωπικό. 

 

4.3.15 

Το µηχάνηµα να είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω 
όργανα ελέγχου κατ’ ελάχιστο τα οποία πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα από τη θέση του οδηγού: δείκτης 
θερµοκρασίας και αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία, 
δείκτης περιεκτικότητας δεξαµενής ή δεξαµενών 
καυσίµου, προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία πτώσης 
πίεσης λαδιού (κινητήρα και υδραυλικού συστήµατος), 
ενδεικτικές λυχνίες φώτων και ηλεκτρικό ή αναλογικό 
ωρόµετρο. 

 

4.3.15 

Επιπλέον όργανα ελέγχου ή ενδείκτες προειδοποιήσεων, 
των οποίων η ύπαρξη θεωρείται απαραίτητη κατά την 
κρίση του προµηθευτή – κατασκευαστή και φέρονται από 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα του είδους που κυκλοφορούν 
στο εµπόριο θα είναι αποδεκτά. 

 

4.4.1 

Ο κινητήρας του Εκσκαφέα Τάφρων να είναι 
πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας τουλάχιστον EU StageΙΙΙb και µε µέγιστη 
καθαρή ιπποδύναµη (NetPowerMaximum) (κατά SAE 
J1349 ή κατά ISO 9249), τουλάχιστον 165 HP. 

 

4.4.1 
Η διάθεση πετρελαιοκινήτηρα µε µέγιστη καθαρή 
ιπποδύναµη µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούµενη 
θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 
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4.4.2 
Ο κινητήρας του Εκσκαφέα Τάφρων να είναι απαραιτήτως 
σχεδιασµένος και κατασκευασµένος από τον 
κατασκευαστή του µηχανήµατος. 

 

4.4.3 

Ο κινητήρας να χρησιµοποιεί υψηλής πιέσεως εκχυτές 
(µπεκ) ψεκασµού καυσίµου, υπερσυµπιεστή και σε 
συνάρτηση µε ηλεκτρονικό έλεγχο να επιτυγχάνεται η 
βελτιστοποίηση της απόδοσης της µηχανής. 

 

4.4.4 

Οι ακόλουθες πληροφορίες να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά για τον κινητήρα: 
 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα. 
 Ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής σε rpm. 
 Κυβισµός σε cm

3
. 

 Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς, ροπή και ειδική 
κατανάλωση συναρτήσει στροφών λειτουργίας). 
(Υποβάλλεται αντίγραφο στην Τεχνική Προσφορά). 
 Σύστηµα τροφοδοσίας. 
 Θερµοκρασία (µέγιστη τουλάχιστον +50

ο
C και ελάχιστη 

τουλάχιστον -20
 ο
C) περιβάλλοντος για την εύρυθµη 

λειτουργία του κινητήρα. 
  

 

4.4.4.8 

Να χρησιµοποιεί λιπαντικά που είναι καταχωρηµένα στο 
Παράρτηµα «Γ» της STANAG 1135, σε εφαρµογή της 
STANAG 1414 «Οδηγίες για την εξασφάλιση ότι οι 
προµηθευτές θα σχεδιάζουν και θα προµηθεύουν νέο 
εξοπλισµό ικανό να χρησιµοποιεί τυποποιηµένα καύσιµα, 
λιπαντικά και συναφή προϊόντα». Σε περίπτωση που ο 
εξοπλισµός παραδίδεται µε πετρελαιολιπαντικά 
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνει η STANAG 
1135, θα πρέπει να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους µε 
λιπαντικά καταχωρηµένα στο Παράρτηµα «Γ» της 
STANAG 1135 κατά τη 1η προγραµµατισµένη αλλαγή 
ορυκτέλαιού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία απόπλυσης. 

 

4.4.5 

Ο κινητήρας και τα συστήµατα αυτού που χρήζουν 
τακτικού ελέγχου (φίλτρα, λάδια, υγρά, συσσωρευτές), θα 
πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµα από τον χειριστή του 
µηχανήµατος. 

 

4.4.6 

Ο κινητήρας επιθυµητό είναι να διαθέτει σύστηµα 
αυτόµατης αναµονής. Να µειώνει τις στροφές του 
κινητήρα στο ρελαντί όταν οι µοχλοί και τα πεντάλ δεν 
χρησιµοποιούνται, µε αποτέλεσµα την µικρότερη 
κατανάλωση καυσίµου και το χαµηλό επίπεδο θορύβου 
της καµπίνας. 

 

4.4.7 
Για την οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος ο κινητήρας να 
διαθέτει σύστηµα φίλτρανσης αέρα πολλαπλών σταδίων. 

 

4.5.1 
Η συνολική χωρητικότητα της δεξαµενής (ή δεξαµενών) 
καυσίµου να δίνεται σε λίτρα (lt) και να είναι τουλάχιστον 
290 lt.  

 

4.5.1 

Η διάθεση δεξαµενής καυσίµου µεγαλύτερης 
χωρητικότητας από την ελάχιστη απαιτούµενη θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Η 
χωρητικότητα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά 
σε λίτρα (lt) σε συνδυασµό µε την αυτονοµία. 

 

4.5.2 
Η δεξαµενή να έχει πώµα δεξαµενής (δεξαµενών) 
καυσίµου µε κλειδαριά ασφαλείας. 
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4.5.3 

Η εκποµπή ρύπων κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος 
να είναι εντός των ορίων όπως αυτά καθορίζονται από την 
εκάστοτε Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 

 

4.5.4 

Ο κινητήρας να µπορεί να χρησιµοποιεί σαν καύσιµο το 
πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων µε 
κωδικό αριθµό ΝΑΤΟ F–54, χωρίς να δηµιουργούνται 
δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση, συντήρηση και στην 
διάρκεια ζωής του. 

 

4.5.5 
Να διαθέτει υδατοπαγίδα και φίλτρο καυσίµου µε κρουνό 
αποστραγγίσεως. 

 

4.5.6 

Επιθυµητή είναι η ύπαρξη δεξαµενής AdBlue µε 
προστατευτικό µεταλλικό κάλυµµα, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 25lt, µε ενσωµατωµένη αντλία AdBlue που 
να είναι τοποθετηµένη σε κατάλληλο χώρο. 

 

4.6.1 
Το σύστηµα µετάδοσης να συνεργάζεται µε τον κινητήρα 
του E/T και να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες αυτού. 

 

4.6.2 
Το σύστηµα µετάδοσης του E/T να είναι σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο από τον κατασκευαστή του 
µηχανήµατος. 

 

4.6.3 
Το σύστηµα µετάδοσης θα πρέπει να διασφαλίζει τον 
κινητήρα από υπερφορτώσεις κατά τις µεταβολές της 
ταχύτητας. 

 

4.6.4 
Η µέγιστη ταχύτητα του µηχανήµατος να ξεπερνά τα 25 
km/h. 

 

4.6.5 

Ο Ε/Τ να µπορεί να εργάζεται στη µέγιστη δυνατή πλάγια 
κλίση εδάφους (sidehill) χωρίς οι ερπύστριες του να 
χάνουν την επαφή µε το έδαφος. Οι µέγιστες τιµές να 
αναγράφονται στη Τεχνική Προσφορά. 

 

4.6.6 

Οι αλλαγές των σχέσεων µετάδοσης του Ε/Τ να γίνονται 
αυτόµατα ή ηλεκτρικά. Στην πρώτη περίπτωση το 
µηχάνηµα να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ταχύτητες 
πορείας (γρήγορη – αργή). 

 

4.6.7 
Η µέγιστη έλξη ράβδου του συστήµατος κίνησης 
(MaximumDrawbarPull) να είναι τουλάχιστον 115kN 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.6.8 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο 
συστήµατος (π.χ. υδροστατική µετάδοση κίνησης, 
συστήµατα προστασίας, φίλτρο ελαίου κ.α.). 

 

4.7.1 
Το σύστηµα διεύθυνσης να είναι υδροστατικό ή 
υδραυλικό. 

 

4.7.2 

Ο Ε/Τ να διαθέτει χειριστήρια που θα εξασφαλίζουν τον 
πλήρη έλεγχο της πορείας του (σύστηµα διεύθυνσης) και 
τον πλήρη έλεγχο του συστήµατος εκσκαφής (σύστηµα 
µπούµας και βραχίονα). 

 

4.7.3 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
διεύθυνσης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά ασφάλειας/εργονοµίας. 
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4.7.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να αναφέρεται η ελάχιστη 
διάµετρος του κύκλου στροφής του µηχανήµατος, εντός 
του οποίου εγγράφονται οι προβολές στο επίπεδο του 
εδάφους όλων των σηµείων του µηχανήµατος, 
εξαιρουµένων των εξωτερικών κατόπτρων και των 
εµπρόσθιων φανών δεικτών πορείας, όταν το µηχάνηµα 
διαγράφει κυκλική τροχιά. 

 

4.8.1 

Το σύστηµα πέδησης θα πρέπει να είναι ικανό για την 
έγκαιρη και αποτελεσµατική ακινητοποίηση του 
µηχανήµατος, σε διαφορετικές συνθήκες εδάφους και µε 
πλήρες φορτίο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 10265. 

 

4.8.2 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
πέδησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο πέδης (π.χ. 
υδραυλικός, ηλεκτρικός), χαρακτηριστικά λειτουργίας και 
ενίσχυσης απόδοσης. 

 

4.9.1 
Το υδραυλικό σύστηµα να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα 
προσαρµογής της παροχής (σύστηµα µεταβλητής 
παροχής). 

 

4.9.2 

Η µέγιστη παροχή του συστήµατος να είναι τουλάχιστον 
340 lt/min. Η διάθεση αντλίας µε µέγιστη παροχή 
συστήµατος µεγαλύτερη από την ελάχιστα απαιτούµενη 
θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.9.3 
Να διαθέτει σύστηµα φιλτραρίσµατος κατάλληλο για την 
καλύτερη λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος. 

 

4.9.4 

Επιθυµητό είναι στονΕ/Τ να υπάρχει εγκατάσταση 
επιπλέον βοηθητικών κυκλωµάτων σε περίπτωση βλάβης 
του κύριου συστήµατος. Η διάθεση επιπλέον βοηθητικών 
κυκλωµάτων δεν αποτελεί απαράβατο όρο. 

 

4.9.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το 
υδραυλικό σύστηµα. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τον 
τύπο του, χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης 
απόδοσης. 

 

4.10.1 
Το σύστηµα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται από 
εκκινητή (µίζα) µε τάση λειτουργίας 24V και δυναµό 
(alternator). 

 

4.10.1 
Το µηχάνηµα να διαθέτει δύο συσσωρευτές 
συνδεδεµένους σε σειρά µε τάση 12V και χωρητικότητας 
140 Ah καθένας τουλάχιστον. 

 

4.10.1 
Η διάθεση συσσωρευτών µεγαλύτερης χωρητικότηταςθα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.10.1 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα κύρια 
στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος (συσσωρευτής, 
εναλλάκτης ρεύµατος) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
(π.χ. τάση/χωρητικότητα συσσωρευτή, µέγιστη ένταση 
ρεύµατος εναλλάκτη). 

 

4.10.2 
Κάθε µηχάνηµα να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ηχητική ή/και 
φωτεινή σήµανση προειδοποίησης κίνησης 
οπισθοπορείας. 

 

4.10.3 

Ο Ε/Τ να διαθέτει προβολείς, έτσι ώστε όλες οι εργασίες 
χειρισµού να µπορούν να λάβουν χώρα κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού, ακόµη και σε 
κατάσταση πλήρους συσκότισης. 
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4.10.4 

Ο φωτισµός του µηχανήµατος πρέπει να υποστηρίζεται 
από το ηλεκτρικό σύστηµα του Ε/Τ µε τις κατάλληλες 
διατάξεις (βασικής έκδοσης ή/και έκδοσης κατά 
παραγγελία) που προβλέπονται και απαιτούνται από τον 
κατασκευαστή. 

 

4.10.5 

Ο φωτισµός να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) 
φώτα εργασίας – πορείας προς τα εµπρός στην οροφή 
της καµπίνας, δύο (2) στο πλαίσιο του µηχανήµατος, ένα 
(1) φως εργασίας στην µπούµα, ένα (1) στους κυλίνδρους 
του βραχίονα, δύο (2) στο πίσω µέρος (ένα (1) 
τοποθετηµένο στην οροφή και ένα (1) για το αντίβαρο) και 
ένα (1) στον βραχίονα εκσκαφής, όλα επιθυµητό να είναι 
τύπου LED, µαζί µε τα αντίστοιχα κυκλώµατα και 
ασφάλειες. 

 

4.10.5 

Όσα από τα φώτα δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή 
στο πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές, θα πρέπει να καλύπτονται από 
µεταλλικό πλέγµα προστασίας, το οποίο θα µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση 
στο φωτιστικό σώµα όταν αυτή απαιτείται. 

 

4.10.6 Το ηλεκτρικό σύστηµα να έχει κεντρικό διακόπτη.  

4.11.1 

Ο Εκσκαφέας Τάφρων να είναι εφοδιασµένος µε 
µονοκόµµατη µπούµα τύπου µονοµπλόκ µε µήκος 
τουλάχιστον 5,20 m και βραχίονα εκσκαφής µε µήκος 
τουλάχιστον 2,50 m. 

 

4.11.2 Η µπούµα να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

4.11.2.1 
Μέγιστη οριζόντια απόσταση εκσκαφής στο έδαφος να 
είναι τουλάχιστον 9,70 m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.2.2 
Μέγιστο βάθος εκσκαφής να είναι τουλάχιστον 6,00 
m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.2.3 
Μέγιστο ύψος εργασίας να είναι τουλάχιστον 9,30 
m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.3 
Ο κάδος του εκσκαφέα να διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 

4.11.3.1 Πλάτος τουλάχιστον 1,00 m.  

4.11.3.2 
Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 0,90 
m

3
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.3.3 
Να διαθέτει δόντια για την εκσκαφή γαιών τα οποία θα 
είναι προσαρµοσµένα στον κουβά µε χρήση κοχλιών. 

 

4.11.4 
Το σύστηµα εκσκαφής και τα παρελκόµενα του να είναι 
κατασκευασµένα από τον ίδιο τον κατασκευαστή του 
οχήµατος. 

 

4.11.5 
Η µέγιστη δύναµη εκσκαφής του βραχίονα να είναι 
τουλάχιστον 115 kN (κατά ISO) (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.6 
Η µέγιστη δύναµη εκσκαφής του κάδου να είναι 
τουλάχιστον 130 kN (κατά ISO) (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.7 
Ο Ε/Τ να διαθέτει µηχανισµό ταχείας απελευθέρωσης του 
κουβά, µηχανικό ή αυτόµατο. 
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4.11.8 

Ο κάδος του Ε/Τ να δύναται να αντικατασταθεί µε 
υδραυλική σφύρα, η οποία θα διατεθεί µαζί µε τον Ε/Τ και 
να δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 

4.11.8.1 Αριθµός χτυπηµάτων ανά λεπτό σε bpm.  

4.11.8.2 Παραγόµενο έργο σε kPa.  

4.11.8.3 Βάρος σε kg.  

4.11.9 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται οι διαστάσεις, 
το βάρος, το υλικό κατασκευής της µπούµας και του 
κάδου εκσκαφής καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία 
ενισχύσεων που βελτιστοποιούν την απόδοσή και την 
διάρκεια ζωής τους. 

 

4.11.10 

Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται τα διαγράµµατα 
περιοχών εργασίας του εκσκαφέα για ύψος, µήκος και 
βάθος εκσκαφής µε σηµείο αναφοράς το κέντρο βάρους 
του. 

 

4.11.11 
Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται πίνακες που θα 
αναλύουν το µέγιστο φορτίο που µπορεί να φέρει ο κάδος 
µε βάση την πυκνότητα ή το βάρος του υλικού ανά m

3
. 

 

4.11.12 

Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται πίνακες 
ικανότητας ανύψωσης φορτίων σε συνάρτηση µε την 
απόσταση του άκρου του βραχίονα χωρίς κάδο από το 
έδαφος. 

 

4.12.1 

Η ανωδοµή του εκσκαφέα να έχει τη δυνατότητα 
περιστροφής κατά 360

ο
 και να επιτυγχάνεται µέσω 

κατάλληλων χειριστηρίων µέσα από την καµπίνα του 
οδηγού. 

 

4.12.2 
Η ταχύτητα περιστροφής της ανωδοµής να είναι 
τουλάχιστον 8rpm(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.3 
Η µέγιστη στρεπτική ροπή του συστήµατος να είναι 
τουλάχιστον 55kN.m(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.4 
Να διαθέτει τουλάχιστον σύστηµα υδραυλικού 
κυκλώµατος περιστροφής. 

 

4.12.5 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
περιστροφής. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τον τύπο 
του, χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης απόδοσης. 

 

4.13.1 
Τα ελαστικά του µηχανήµατος να φέρουν σήµα έγκρισης 
τύπου. 

 

4.13.2 

Να είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός δέκα (10) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του µηχανήµατος 
στις Ε.Σ. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να 
είναι αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τον 
προσφερόµενο τύπο µηχανήµατος, ο δε κωδικός 
ταχύτητας και φορτίου των ελαστικών επισώτρων να 
καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα και φορτίο του οχήµατος. 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.13.3 
Η µορφή του πέλµατος να είναι κατάλληλη για κίνηση του 
µηχανήµατος σε οµαλό και σε ανώµαλο δρόµο (alltype). 

 

4.13.4 

Επιθυµητό είναι να υπάρχει Κεντρικό Σύστηµα 
Αυξοµείωσης Πίεσης Ελαστικών (CTIS). Το παραπάνω 
δεν αποτελεί απαράβατο όρο. Ο τύπος και το µέγεθος 
των ελαστικών επισώτρων, να δηλώνονται στην Τεχνική 
Προσφορά. 
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4.14.1 
Ο Εκσκαφέας Τάφρων να χρησιµοποιεί υδρόψυκτο 
κινητήρα. 

 

4.14.2 
Το σύστηµα ψύξης να αποτελείται υποχρεωτικά από 
ψυγείο και ανεµιστήρα σε κατάλληλη θέση ώστε να 
διοχετεύεται άµεσα ο αέρας από αυτόν προς το ψυγείο. 

 

4.14.3 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
ψύξης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει αναλυτικά το 
σύστηµα ψύξης (π.χ. ενιαίο ή διαιρούµενο ψυγείο) και 
όλες οι λειτουργίες του. 

 

4.15.1 

Κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται και από τον ακόλουθο 
κατ’ ελάχιστα εξοπλισµό: 
 Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τουλάχιστον 6 
kg για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β και C µε βάση. 
Κατασκευασµένος και πιστοποιηµένος, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νοµοθεσίας που 
ισχύει για το έτος προµήθειας των οχηµάτων. Στην 
Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική 
ικανότητα του πυροσβεστήρα, αντίστοιχη του τύπου και 
του µεγέθους του µηχανήµατος. 
 Πλήρως εξοπλισµένο κυτίο Α΄ βοηθειών. 
 Τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης. 
 Συλλογή εργαλείων (σε κυτίο εντός της καµπίνας ή 
εκτός αυτής), αποτελούµενο από όλα τα εργαλεία 
συνήθους και προγραµµατισµένης συντήρησης, δηλαδή 
τα απαιτούµενα στον χειριστή του µηχανήµατος και στον 
τεχνικό του συνεργείου της µονάδας (κλειδιά, γρασαδόροι, 
εξολκείς κλπ). Κατάλογος των προσφερόµενων εργαλείων 
να περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά. 

 

4.15.1.5 

Ο Ε/Τ θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια µέσω κλειδαριάς ή 
άλλου συστήµατος τουλάχιστον στα παρακάτω µέρη (εάν 
κάποια από αυτά περιβάλλονται από άλλα τα οποία 
ασφαλίζουν µε κλειδαριά, τότε δεν απαιτείται η επιπλέον 
ασφάλιση τους): 
 ∆εξαµενή καυσίµου. 
 Χώρος δεξαµενής καυσίµου. 
 Κουτί εργαλείων. 
 Κουτί µπαταριών. 
 Πόρτα καµπίνας χειριστή. 
 Καπάκι πρόσβασης στον κινητήρα. 
 Σύστηµα ψύξης. 
 Υδραυλικό σύστηµα. 
 Πόρτα πρόσβασης στο δοχείο ψύξης. 
 ∆ιακόπτης αποσύνδεσης µπαταριών. 
 Οι κλειδαριές να λειτουργούν µε τον µικρότερο δυνατό 
αριθµό κλειδιών. 

 

4.15.1.5 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για κάθε 
µηχάνηµα τρεις (3) σειρές κλειδιών. 

 

4.15.2 

Ο κάδος του εκσκαφέα να δύναται να αντικατασταθεί µε 
υδραυλική σφύρα η όποια θα συµπεριλαµβάνεται στην 
προσφορά και θα προέρχεται από τον ίδιο 
κατασκευαστικό οίκο µε το µηχάνηµα. Η υδραυλική σφύρα 
να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 Αριθµός χτυπηµάτων ανά λεπτό τουλάχιστον 350bpm. 
 Βάρος τουλάχιστον 1200kgr . 
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4.17.1 
Οι κλίσεις εργασίας του έµφορτου µηχανήµατος να είναι οι 
µεγαλύτερες δυνατές. Η ακριβής τιµή τους να δηλώνεται 
στην Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη επί τις %. 

 

4.17.2 

Η ταχύτητα του µηχανήµατος (γρήγορη/αργή) σε 
οποιοδήποτε τύπο εδάφους να είναι η µεγαλύτερη 
δυνατή. Η ακριβή τιµή της ταχύτητας να δηλώνεται στην 
Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη σε km/h. 

 

4.18.1 
Για την τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) όπως στην 
παράγραφο 4.2.4. 

 

4.18.2 
Η επιλογή των χρωµάτων να γίνει σύµφωνα µε τη 
παράγραφο 4.2.4 

 

5.1 

Κάθε µηχάνηµα να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη σήµανση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από 
την σύµβαση, µε τα ακόλουθα: 
 Ένδειξη: «Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ». 
 Στοιχεία προµηθευτή. 
 Αριθµός σύµβασης. 
 Επισηµάνσεις µηχανήµατος: Κάθε µηχάνηµα να φέρει 
ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση, που 
παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε 
την παρ. 1.7.3 Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και παρ. 7 Οδηγίας 
2014/30/ΕΕ: 
  Εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του 
κατασκευαστή και ενδεχοµένως του εντολοδόχου του. 
  Σήµανση CE. 
  Χαρακτηρισµός σειράς ή τύπου. 
  Αριθµός σειράς. 
  Έτος κατασκευής. 
  Πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 
χρήση ή/και προβλέπονται από το πρότυπο 
σχεδίασης/κατασκευής (π.χ. EN 280) οι οποίες να 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, όπως: 
  Βάρος µηχανήµατος χωρίς φορτίο. 
  Ένδειξη εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 
 Επισηµάνσεις Κινητήρα: Ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσης κάθε µηχανήµατος να φέρει ευκρινή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση που να παρέχει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
  Στοιχεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ. 
  Αριθµός έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VIII τον Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1628 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 
Σεπτεµβρίου 2016. 
  Σήµανση CE. 

 

6.1.1 

Κάθε µηχάνηµα να παραδίδεται συνοδευµένο από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια/οδηγίες χρήσης/καταλόγους των 
παραγράφων 6.1.1.1 έως και 6.1.1.3, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο), καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα των 
παραγράφων 6.1.1.4, 6.1.1.5, 7.1.1 και 7.3.1: 

 

6.1.1.1 
Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική και στην Αγγλική, εφόσον 
η Ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτότυπου. 

 

6.1.1.2 
Εγχειρίδιο συντήρησης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου 
κλιµακίου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 
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6.1.1.3 

Εικονογραφηµένος κατάλογος στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις 
εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς 
(partnumbers) του κατασκευαστή και των 
υποκατασκευαστών καθώς και οδηγίες για αναγνώριση 
των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, να δίνεται και 
κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ 
(NSN). 

 

6.1.1.4 Έγγραφο παραγράφου 9.1.4.  

6.1.1.5 

Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου Μηχανήµατος που να 
έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-
2003) ή νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). Ο Επιθεωρητής της 
Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 6.2.1 να 
παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των απαιτούµενων 
ελέγχων/δοκιµών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.3. 

 

6.1.2 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, κατά την παράδοση, 
αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για όποιο 
από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.1.2 που 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά λήγει πριν την 
παράδοση των µηχανηµάτων. 

 

6.1.3 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την παράδοση των µηχανηµάτων, Απόφαση 
Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 
3276/Β/12-10-2016). 

 

7.1.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας κάθε µηχανήµατος τουλάχιστον για ένα (1) 
έτος για τα µηχανικά του µέρη, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

7.1.2 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, χωρίς την 
επιβάρυνση του Ε.Σ., να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
εξαρτήµατα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του Ε.Σ. ή από 
αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση εµφάνισης 
πολλαπλών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών οι οποίες 
δεν δύναται να αποκατασταθούν µε αντικατάσταση 
επιµέρους εξαρτηµάτων ή το κόστος αποκατάστασής τους 
υπερβαίνει το 50 % της αξίας του µηχανήµατος, αυτό να 
αντικαθίσταται. 

 

7.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του 
Ε.Σ. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό του Ε.Σ. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά µηχάνηµα και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) 
τεχνικούς συνολικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική 
σύµβαση. Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 
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7.2.2 
Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.1 γίνεται σε χώρο του 
Ε.Σ. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση. 

 

7.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει και να υλοποιήσει τα 
παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης: 
 Πρόγραµµα εκπαίδευσης. 
 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης. 
 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα. 
 Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα για το 
εκπαιδευόµενο προσωπικό. 
 Προτεινόµενοι Εκπαιδευτές. 

 

7.2.4 

Επιθυµητή είναι η µόνιµη διάθεση από τον προµηθευτή 
συστήµατος εξοµοίωσης λειτουργίας του Εκσκαφέα 
Τάφρων (Τροχοφόρου) για την εκπαίδευση προσωπικού 
του Ε.Σ., χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους. Η 
διάθεση του εν λόγω συστήµατος δεν αποτελεί 
απαράβατο όρο. Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων 
του εν λόγω εξοµοιωτή, εφόσον διατεθεί, να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

7.3.1 

Ο κατασκευαστής, µέσω του προµηθευτή εγγυάται 
εγγράφως την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παραλαβή κάθε µηχανήµατος, 
καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε 
ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα. Η προσφορά τεχνικής 
υποστήριξης και ανταλλακτικών πέραν του 
προσδιοριζόµενου χρονικού διαστήµατος θα αξιολογηθεί 
θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο).  

 

7.3.1 
Τα παραγγελλόµενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά να 
παραδίδονται εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

7.3.2 

Κατά την διάρκεια της βασικής εγγύησης να παράσχονται 
µε κόστος που θα βαραίνει τον προµηθευτή και οι τακτικές 
συντηρήσεις (service) συµπεριλαµβανοµένου εργασίας 
και ανταλλακτικών. 

 

8.2 

Χρόνος Παράδοσης: Μέγιστο δώδεκα (12) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
στη διακήρυξη. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει 
µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται. 

 

8.2 
Θετικά θα αξιολογηθεί η προσφορά µε τον µικρότερο 
χρόνο παράδοσης (βαθµολογούµενο κριτήριο). 
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8.3 

Το µηχάνηµα να διαθέτει πλήρες και εγκατεστηµένο 
δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης – ελέγχου από 
απόσταση (µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων µέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας και µέσω δορυφόρου) του 
οποίου η έναρξη και η παύση λειτουργίας θα ελέγχεται µε 
εύκολο τρόπο από τον χειριστή (π.χ µέσω της διακοπής 
της παροχής ρεύµατος του υπόψη συστήµατος). Το 
σύστηµα να παρέχει το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες, πέραν του εντοπισµού της θέσεως του 
µηχανήµατος, όπως για παράδειγµα ποσότητα καυσίµου, 
παρακολούθηση βλαβών κ.α. Στο προσφερόµενο 
σύστηµα να περιλαµβάνονται η παροχή επίδειξης 
λειτουργίας του, τα έξοδα συνδροµής για την απρόσκοπτη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρµογής που το 
υποστηρίζει µέσω διαδικτύου, για διάστηµα τουλάχιστον 
10 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης του 
µηχανήµατος στην Στρατιωτική Υπηρεσία. Θα εκτιµηθεί 
θετικά η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
εφαρµογής για µεγαλύτερο διάστηµα (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). Επιθυµητό είναι να δίνεται κωδικός 
πρόσβασης µόνο σε όσες υπηρεσίες παραδοθούν τα 
µηχανήµατα Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του εν 
λόγω δορυφορικού συστήµατος παρακολούθησης – 
αποµακρυσµένου ελέγχου να υποβάλλεται µε την Τεχνική 
Προσφορά. 

 

8.4 

Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να χορηγήσει, εφόσον 
διατίθεται, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους, µία (1) 
συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή µε το κατάλληλο 
λογισµικό, άδεια λογισµικού καθώς και την κάλυψη των 
εξόδων αναβαθµίσεων του λογισµικού και της συνδροµής 
χρήσης αυτών για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης των µηχανηµάτων στην 
Στρατιωτική Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) µηχανήµατα. 
Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά, εφόσον διατεθεί η 
συσκευή, να περιλαµβάνονται στην τεχνική 
προσφορά που θα κατατεθεί. 

 

8.5 

Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη βλαβών, να 
περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το υπόψη 
προσωπικό να δύναται, µετά την εκπαίδευσή του να κάνει 
πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος για τον εντοπισµό 
και αποκατάσταση βλαβών. Ειδικά, για το διάστηµα που 
θα βρίσκεται σε ισχύ η πλήρη εγγύηση του µηχανήµατος, 
να καθοριστούν από τον προµηθευτή αναλυτικά, οι 
εργασίες – επεµβάσεις που δύναται να εκτελεστούν από 
το εκπαιδευµένο προσωπικό της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. 
Αναλυτικά τα εν λόγω στοιχεία να περιλαµβάνονται 
στην Τεχνική Προσφορά που θα κατατεθεί, εφόσον 
διατεθεί διαγνώστης βλαβών. 

 



ΑΔΑ: 6ΛΞ96-ΛΑ8



–15– 

./. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

9.1.3 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 
δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου 
συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 
συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για τη συνεργασία του 
µε τον προµηθευτή αναφορικά µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια 
λειτουργίας. 

 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
  
«Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των αναγραφόµενων στο 
Φύλλο Συµµόρφωσης και των αναγραφοµένων στις αντίστοιχες ΠΕ∆, 
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στη ΠΕ∆». 
 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(2) 
 
 (σφραγίδα – υπογραφή) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 (1) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη 
της σχετικής απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, 
που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στη ίδια γραµµή της πρώτης 
στήλης του πίνακα (παράδειγµα: «Συµφωνώ») και υποχρεωτική παραποµπή 
(όπου απαιτείται) για την τεκµηρίωση / πιστοποίηση των αναφεροµένων εκ µέρους 
του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα µε ανάλογη αρίθµηση. Παράδειγµα:  
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Τροχοφόρος εκσκαφέας τάφρων µε υδραυλικό σύστηµα 
εκσκαφής ο οποίος δύναται να πραγµατοποιεί εκσκαφή 
τάφρων, ορυγµάτων, θεµελίων, εξόρυξη, φόρτωση 
αδρανών υλικών και επιχωµατώσεις. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 1 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 5, 
παράγραφος 12. 

4.1.2 

Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο, σύγχρονης 
τεχνολογίας, στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει σύστηµα 
απλού και ασφαλούς χειρισµού καθώς και να είναι 
κατασκευασµένο τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, 
από την ηµεροµηνία παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις 
(Ε∆). 

Συµφωνώ. 
∆εν απαιτείται 
παραποµπή. 

Κάθε µηχάνηµα, κατά 
την παράδοσή του θα 
συνοδεύεται από 

………………………. 
στο οποίο αναγράφεται 
ο ακριβής χρόνος 
κατασκευής του. 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 2. 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

Συµφωνώ. 
 Η εκποµπή θορύβου 
είναι …. έναντι …. της 

…/…/ΕΚ. 
Παραποµπή 1: 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 10, 
παράγραφος 25, 

εδάφιο 3. 
Υφίσταται 

ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα, σύµφωνα 

µε την …/…/ΕΚ.      
Παραποµπή 3: 

Βεβαίωση οργανισµού 
……... 

………… …………….. ……………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Μηχανήµατος ……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., 

Ηµεροµηνία …… 
«2» Υπόδειγµα Σήµανσης CE – Ταµπελάκι κατασκευής 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
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 (2) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 
 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος  

Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆:  ΠΕ∆–Α–00725 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆ :  2η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆: - 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Ορισµός µηχανήµατος: Τροχοφόρος Φ/Τ – Ε/Τ o οποίος 
φέρει µόνιµα τοποθετηµένο µηχανισµό φορτώσεως 
(φορτωτή) στο εµπρόσθιο µέρος µε κάδο φόρτωσης και 
µηχανισµό εκσκαφής (εκσκαφέα) στο οπίσθιο µέρος, µε 
κάδο εκσκαφής, για εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών 
επί παντός εδάφους. 

 

4.1.2 
Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο κατασκευασµένο τους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

4.1.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα πρότυπα, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο, 
κατασκευασµένο και ελεγµένο κάθε µηχάνηµα και ο 
εξοπλισµός του για την ικανοποίηση των 
προαναφερθέντων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη τους 
καταλόγους των προτύπων που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 
280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053). 

 

4.1.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται, ο προσφερόµενος 
τύπος και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη 
φορά. ∆εν γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η κατασκευή 
έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση. 

 

4.2.1 

Το µηχάνηµα να είναι απολύτως καινούργιο, 
πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευής. Εάν πρόκειται 
για προϊόν παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία 
αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθώς και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

 

4.2.2 

Το συνολικό επιχειρησιακό βάρος του Φ/Τ – Ε/Τ να είναι 
τουλάχιστον 7,90 τόνοι και σε καµία περίπτωση να µην 
υπερβαίνει τους 10,00 τόνους. 
Στο προαναφερόµενο βάρος υπολογίζεται επίσης: 
 Η καµπίνα. 
 Ο επιθυµητός εξοπλισµός όπως αυτός περιγράφεται 
στη συνέχεια. 
 Όλα τα απαραίτητα υγρά λίπανσης και ψύξης του 
µηχανήµατος. 
 Τα καύσιµα όταν η δεξαµενή του είναι πλήρης. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.2.2 

Η διάθεση µηχανήµατος µε όσο το δυνατόν µικρότερο 
επιχειρησιακό βάρος, το οποίο ωστόσο δεν θα παραβιάζει 
την προαναφερθείσα περιοριστική συνθήκη, θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.2.3 

Το πλαίσιο του µηχανήµατος να είναι κατασκευής από 
σιδηροχάλυβα ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης 
και δυνάµεις στρέβλωσης. Το πλαίσιο του µηχανήµατος 
να φέρει ενσωµατωµένο το σύστηµα πλευρικής 
µετατόπισής του καθώς και το πλαίσιο ποδαρικών 
στήριξής του (σταθεροποιητών). 

 

4.2.4 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση έτσι 
ώστεο χρωµατισµός του µηχανήµατος να είναι µατ 
σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα µε την 
Πα∆ 9-15/96/ΓΕΣ/1ΕΓ και των σχετικών τροποποιήσεων 
αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (χρωµατικές 
συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, ανακλαστικότητα 
στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των χρωµατικών 
αποχρώσεων να είναι αυτοί που χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και 
θα καθοριστούν από τη ∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί 
άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση. 

 

4.2.4 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των 
οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό 
πλακίδιο διαστάσεων 0,50 x 0,50 m βαµµένο µε τις εν 
λόγω χρωµατικές αποχρώσεις για έλεγχο της ποιότητας 
των επιλεγµένων χρωµάτων. 

 

4.2.5 
Το µηχάνηµα να φέρει εξωτερικά της καµπίνας 
τουλάχιστον δύο (2) καθρέφτες που θα επιτρέπουν στον 
χειριστή να βλέπει στο πλαϊνό και πίσω µέρος του. 

 

4.2.6 

Κάθε µηχάνηµα να διαθέτει διατάξεις έλξης εµπρός, για 
ρυµούλκηση σε περίπτωση βλάβης. Το άγκιστρο ή 
δακτύλιος έλξης να φέρει τις τάσεις που αναπτύσσονται 
από τη ρυµούλκηση του Φ/Τ – Ε/Τ. Σε καµία περίπτωση 
δεν πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία του συστήµατος 
φόρτωσης. 

 

4.2.7 

Να έχει προστατευτικές γρίλιες και πλέγµα προστασίας 
για τα κύρια φώτα του µηχανήµατος από µεταλλικό υλικό, 
όταν αυτά δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή στο 
πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές. 

 

4.2.8 

Να φέρει περιστρεφόµενο φανό χρώµατος πορτοκαλί 
(τύπου strobe) στην οροφή. Επίσης να φέρει κατ’ 
ελάχιστον ηχητικό σήµα, κατά τη χρήση της όπισθεν 
πορείας. 

 

4.2.9 
Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο κινητήρα του 
µηχανήµατος. 

 

4.2.10 
Το µέγιστο πλάτος του Φ/Τ – Ε/Τ σε καµιά περίπτωση να 
µην ξεπερνά τα 2,80 µέτρα πλάτος, ώστε να µπορεί να 
µεταφερθεί οδικώς από ρυµουλκό όχηµα της Υπηρεσίας. 

 

4.2.11 

Ο Φ/Τ – Ε/Τ να διαθέτει σύστηµα πρόσδεσης, για την 
µεταφορά του µε ρυµουλκό όχηµα της Υπηρεσίας και 
οχηµαταγωγά πλοία. Το σύστηµα πρόσδεσης να 
περιλαµβάνει συνολικά 4 ή 6 σηµεία πρόσδεσης 
(2 ή 3 εκατέρωθεν). 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.3.1 

Ο Φ/Τ – Ε/Τ θα πρέπει να διαθέτει ενισχυµένη κλειστή 
καµπίνα χειρισµού, προδιαγραφών FOPS και ROPS, που 
να παρέχει προστασία από πιθανές πτώσεις αδρανών 
υλικών και βράχων και ανατροπή του µηχανήµατος κατά 
την εργασία αντίστοιχα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
προτύπων ISO 3449 και ISO 3471. 

 

4.3.2 

Ο θάλαµος του χειριστή να είναι ηχοµονωµένος. Εντός 
της καµπίνας του Φ/Τ – Ε/Τ, ο παραγόµενος θόρυβος 
από το µηχάνηµα µε κλειστά παράθυρα και πόρτες δεν 
πρέπει σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει τα 80 dB(A). 

 

4.3.3 
Η καµπίνα δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυµα για τον 
χειριστή να παρατηρεί τις εργασίες που εκτελεί όταν αυτός 
είναι καθήµενος. 

 

4.3.4 
Η καµπίνα του χειριστή να είναι θερµοµονωµένη, να 
διαθέτει σύστηµα αερισµού µέσω φίλτρου καθώς και 
σύστηµα κλιµατισµού (ψύξη – θέρµανση). 

 

4.3.5 

Ο θάλαµος να αποτελείται από υαλοπίνακες 
θερµοανακλαστικούς και ασφαλείας, ώστε να µην 
θρυµµατίζονται ακόµη και εάν δηµιουργούνται πολλαπλές 
ρωγµές στην επιφάνεια τους. 

 

4.3.6 

Οι υαλοπίνακες να υποστηρίζονται µε σύστηµα για την 
διάλυση ή την αποφυγή συγκέντρωσης πάγου ή 
υγρασίας. Η καµπίνα θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 
έναν (1) υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα νερού στον 
µπροστά υαλοπίνακα. 

 

4.3.7 

Η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά δύο (2) 
πόρτες για την είσοδο του χειριστή σε αυτή. Κάθε πόρτα 
να διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλιση του µηχανήµατος, 
µηχανισµό για το άνοιγµα και κλείσιµο της (από µέσα 
προς τα έξω πλευρά) και µηχανισµό για την ασφάλιση της 
στην ανοιχτή θέση. 

 

4.3.8 
Τα πλαϊνά παράθυρα της καµπίνας και στις δύο (2) 
πλευρές του µηχανήµατος, είναι επιθυµητό να είναι 
ανοιγόµενα. 

 

4.3.9 

Το κάθισµα του χειριστή να είναι εργονοµικό, πλήρως 
ρυθµιζόµενο µε αερανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. Θα 
πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη θέση, εντός 
της καµπίνας, ώστε να επιτρέπει στον χειριστή να εκτελεί 
καθήµενος όλες τις εργασίες τις οποίες απαιτεί η χρήση 
του µηχανήµατος, παρέχοντας πρόσβαση σε όλα τα 
υπάρχοντα χειριστήρια. 

 

4.3.10 
Στην καµπίνα του µηχανήµατος να υπάρχει 
εγκατεστηµένο σύστηµα ραδιοφώνου µε ηχεία και κεραία.  

 

4.3.10 
Επιθυµητή είναι η διάθεση συστήµατος επικοινωνίας 
τεχνολογίας Bluetooth στο ηχοσύστηµα και η συνεργασία 
αυτού µε τα ηχεία του ραδιοφώνου. 

 

4.3.10 
Επιθυµητή είναι η διάθεση θύρας USB ώστε να καταστεί 
δυνατή η αναπαραγωγή πολυµέσων από φορητά µέσα 
αποθήκευσης. 

 

4.3.11 
Στην καµπίνα να υπάρχει αναµονή ρεύµατος 12V 
(τουλάχιστον µία) για σύνδεση διαφόρων συσκευών. 

 

4.3.11 
Επιθυµητή είναι η ύπαρξη θύρας USB εξόδου 2A, για την 
λειτουργία – φόρτιση διαφόρων συσκευών. 
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4.3.12 

Το µηχάνηµα να διαθέτει εντός της καµπίνας αναµονή 
τοποθέτησης Σταθµού Ασυρµάτου (CB ή VHF-UHF), µε 
προεγκατεστηµένη τόσο την καλωδιακή υποδοµή όσο και 
την αναµονή για τοποθέτηση αντίστοιχης κεραίας στην 
οροφή του µηχανήµατος ή σε άλλο σηµείο. 

 

4.3.13 
Ο θάλαµος να διαθέτει ελαστικό κάλυµµα πατώµατος 
(πατάκι). 

 

4.3.14 

Το µηχάνηµα να είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω 
όργανα ελέγχου κατ’ ελάχιστο τα οποία πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα από τη θέση του οδηγού: δείκτης 
θερµοκρασίας και αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία, 
δείκτης περιεκτικότητας δεξαµενής ή δεξαµενών 
καυσίµου, προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία πτώσης 
πίεσης λαδιού (κινητήρα και υδραυλικού συστήµατος), 
ενδεικτικές λυχνίες φώτων, και ηλεκτρικό ή αναλογικό 
ωρόµετρο. 

 

4.3.14 

Επιπλέον όργανα ελέγχου ή ενδείκτες προειδοποιήσεων, 
των οποίων η ύπαρξη θεωρείται απαραίτητη κατά την 
κρίση του προµηθευτή – κατασκευαστή και φέρονται από 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα του είδους που κυκλοφορούν 
στο εµπόριο, θα είναι αποδεκτά. 

 

4.4.1 

Ο κινητήρας του Φ/Τ – Ε/Τ να είναι πετρελαιοκινητήρας, 
υδρόψυκτος, τετράχρονος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
τουλάχιστον EU Stage III και µε ιπποδύναµη 
(GrossPower) κατά SAE J1995 ή κατά ISO 14396, 
τουλάχιστον 90 HP. 

 

4.4.1 
Η διάθεση πετρελαιοκινήτηρα µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη 
από την ελάχιστη απαιτούµενη θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.4.1 

Σε κάθε περίπτωση η αντιρρυπαντική τεχνολογία του 
κινητήρα θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την εκάστοτε 
ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 

 

4.4.2 
Ο κινητήρας του Φ/Τ – Ε/Τ να είναι απαραιτήτως 
σχεδιασµένος και κατασκευασµένος από τον 
κατασκευαστή του µηχανήµατος. 

 

4.4.3 

Οι ακόλουθες πληροφορίες να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά για τον κινητήρα: 
 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα. 
 Ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής σε rpm. 
 Κυβισµός σε cm

3
. 

 Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς, ροπή και ειδική 
κατανάλωση συναρτήσει στροφών λειτουργίας). 
(Υποβάλλεται αντίγραφο στην Τεχνική Προσφορά). 
 Σύστηµα τροφοδοσίας. 
 Θερµοκρασία (µέγιστη τουλάχιστον +50

ο
C και ελάχιστη 

τουλάχιστον -20
 ο
C) περιβάλλοντος για την εύρυθµη 

λειτουργία του κινητήρα. 
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4.4.3.8 

Να χρησιµοποιεί λιπαντικά που είναι καταχωρηµένα στο 
Παράρτηµα «Γ» της STANAG 1135, σε εφαρµογή της 
STANAG 1414 «Οδηγίες για την εξασφάλιση ότι οι 
προµηθευτές θα σχεδιάζουν και θα προµηθεύουν νέο 
εξοπλισµό ικανό να χρησιµοποιεί τυποποιηµένα καύσιµα, 
λιπαντικά και συναφή προϊόντα». Σε περίπτωση που ο 
εξοπλισµός παραδίδεται µε πετρελαιολιπαντικά 
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνει η STANAG 
1135, θα πρέπει να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους µε 
λιπαντικά καταχωρηµένα στο Παράρτηµα «Γ» της 
STANAG 1135 κατά τη 1η προγραµµατισµένη αλλαγή 
ορυκτέλαιού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία απόπλυσης. 

 

4.4.4 

Ο κινητήρας και τα συστήµατα αυτού που χρήζουν 
τακτικού ελέγχου (π.χ. φίλτρα, λάδια, υγρά, συσσωρευτές, 
κ.ο.κ.), θα πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµα από τον 
χειριστή του µηχανήµατος χωρίς την αφαίρεση της 
καµπίνας. 

 

4.5.1 
Η συνολική χωρητικότητα της δεξαµενής (ή δεξαµενών) 
καυσίµου να δίνεται σε λίτρα (lt) και να είναι τουλάχιστον 
140 lt. 

 

4.5.1 

Η διάθεση δεξαµενής καυσίµου µεγαλύτερης 
χωρητικότητας από την ελάχιστη απαιτούµενη θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Η 
χωρητικότητα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά 
σε λίτρα (lt) σε συνδυασµό µε την αυτονοµία. 

 

4.5.2 
Η δεξαµενή να έχει πώµα δεξαµενής (δεξαµενών) 
καυσίµου µε κλειδαριά ασφαλείας. 

 

4.5.3 

Η εκποµπή ρύπων κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος 
να είναι εντός των ορίων όπως αυτά καθορίζονται από την 
εκάστοτε Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 

 

4.5.4 

Ο κινητήρας να µπορεί να χρησιµοποιεί σαν καύσιµο το 
πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων µε 
κωδικό αριθµό ΝΑΤΟ F–54, χωρίς να δηµιουργούνται 
δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση, συντήρηση και στην 
διάρκεια ζωής του. 

 

4.5.5 
Να διαθέτει υδατοπαγίδα και φίλτρο καυσίµου µε κρουνό 
αποστραγγίσεως. 

 

4.5.6 

Επιθυµητή είναι η ύπαρξη δεξαµενής AdBlueµε 
προστατευτικό µεταλλικό κάλυµµα, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 15lt, µε ενσωµατωµένη αντλία AdBlue που 
να είναι τοποθετηµένη σε κατάλληλο χώρο. Η διάθεση 
δεξαµενής AdBlueδεν αποτελεί απαράβατο όρο. 

 

4.6.1 
Το σύστηµα µετάδοσης να συνεργάζεται µε τον κινητήρα 
του Φ/Τ – Ε/Τ και να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες 
αυτού. 

 

4.6.2 
Η µέγιστη ταχύτητα εµπροσθοπορείας να ξεπερνά τα 35 
km/h. 

 

4.6.3 
Ο Φ/Τ – Ε/Τ να µπορεί να εργάζεται πλάγια κλίση 
εδάφους.Οι µέγιστες τιµές να αναγράφονται στη 
Τεχνική Προσφορά. 
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4.6.4 

Η µετάδοση κίνησης του Φ/Τ – Ε/Τ να γίνεται είτε 
µηχανικά είτε µε ηλεκτρική επιλογή σχέσεων ταχυτήτων 
(Powershift). Σε κάθε περίπτωση το µηχάνηµα να διαθέτει 
µετατροπέα ροπής στρέψεως (ΤοrqueConverter) και 
τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και 
τέσσερις (4) οπισθοπορείας. Η κίνηση να µεταδίδεται και 
στους τέσσερις (4) τροχούς (4 x 4). 

 

4.6.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο 
συστήµατος (π.χ. υδροστατική µετάδοση κίνησης, 
συστήµατα προστασίας, φίλτρο ελαίου κ.α.). 

 

4.7.1 Το σύστηµα διεύθυνσης να είναι υδροστατικό.  

4.7.2 

Ο Φ/Τ – Ε/Τ να διαθέτει χειριστήρια που θα εξασφαλίζουν 
τον πλήρη έλεγχο της πορείας του (σύστηµα διέυθυνσης) 
καθώς και τον πλήρη έλεγχο του συστήµατος φόρτωσης - 
εκσκαφής (σύστηµα µπούµας – κάδου εκσκαφής και 
σύστηµα µπούµας – κάδου φορτώσεως). 

 

4.7.3 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
διεύθυνσης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά ασφάλειας/εργονοµίας. 

 

4.7.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να αναφέρεται η ελάχιστη 
διάµετρος του κύκλου στροφής του µηχανήµατος, εντός 
του οποίου εγγράφονται οι προβολές στο επίπεδο του 
εδάφους όλων των σηµείων του µηχανήµατος, 
εξαιρουµένων των εξωτερικών κατόπτρων και των 
εµπρόσθιων φανών δεικτών πορείας, όταν το µηχάνηµα 
διαγράφει κυκλική τροχιά. 

 

4.8.1 

Το σύστηµα πέδησης θα πρέπει να είναι ικανό για την 
έγκαιρη και αποτελεσµατική ακινητοποίηση του 
µηχανήµατος, σε διαφορετικές συνθήκες εδάφους και µε 
πλήρες φορτίο. 

 

4.8.2 

Τα φρένα διεύθυνσης (λειτουργίας) να επενεργούν µέσω 
του συστήµατος πορείας για τον καλύτερο και οµαλότερο 
έλεγχο του µηχανήµατος και να έχουν τη δυνατότητα 
ελέγχου και µε ποδοπεντάλ. 

 

4.8.3 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
πέδησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο πέδης (π.χ. 
υδραυλικός, ηλεκτρικός), χαρακτηριστικά λειτουργίας και 
ενίσχυσης απόδοσης. 

 

4.9.1 
Το υδραυλικό σύστηµα να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα 
προσαρµογής της παροχής (σύστηµα µεταβλητής 
παροχής). 

 

4.9.2 

Η µέγιστη παροχή του συστήµατος να είναι τουλάχιστον 
160 lt/min. Η διάθεση αντλίας µε µέγιστη παροχή 
συστήµατος µεγαλύτερη από την ελάχιστα απαιτούµενη 
θα αξιολογηθεί θετικά(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.9.3 
Η λειτουργική πίεση του υδραυλικού συστήµατος να είναι 
τουλάχιστον 250 bar. 

 

4.9.4 
Να διαθέτει σύστηµα φιλτραρίσµατος για την εξασφάλιση 
της µακροζωίας του υδραυλικού υγρού και του 
υδραυλικού συστήµατος. 
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4.9.5 

Επιθυµητό είναι στον Φ/Τ – Ε/Τ να υπάρχει εγκατάσταση 
επιπλέον βοηθητικών κυκλωµάτων σε περίπτωση βλάβης 
του κύριου συστήµατος. Η διάθεση επιπλέον βοηθητικών 
κυκλωµάτων δεν αποτελεί απαράβατο όρο. 

 

4.9.6 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το 
υδραυλικό σύστηµα. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τον 
τύπο του, χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης 
απόδοσης. 

 

4.10.1 
Το σύστηµα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται από 
εκκινητή (µίζα) µε τάση λειτουργίας 12 ή 24V και δυναµό 
(alternator). 

 

4.10.1 
Το µηχάνηµα να διαθέτει συσσωρευτή τάσεως 12V και 
χωρητικότητας 110 Ah τουλάχιστον.  

 

4.10.1 
Η διάθεση συσσωρευτή µεγαλύτερης χωρητικότηταςθα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.10.1 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα κύρια 
στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος (συσσωρευτής, 
εναλλάκτης ρεύµατος) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
(π.χ. τάση/χωρητικότητα συσσωρευτή, µέγιστη ένταση 
ρεύµατος εναλλάκτη). 

 

4.10.2 
Κάθε µηχάνηµα να διαθέτει συνεχή ηχητική και φωτεινή 
σήµανση προειδοποίησης κίνησης οπισθοπορείας. 

 

4.10.3 

Ο Φ/Τ – Ε/Τ να διαθέτει προβολείς έτσι ώστε όλες οι 
εργασίες χειρισµού να µπορούν να λάβουν χώρα κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού, ακόµη και σε 
κατάσταση πλήρους συσκότισης. 

 

4.10.4 

Ο φωτισµός του µηχανήµατος πρέπει να υποστηρίζεται 
από το ηλεκτρικό σύστηµα του Φ/Τ – Ε/Τ µε τις 
κατάλληλες διατάξεις (βασικής έκδοσης ή/και έκδοσης 
κατά παραγγελία) που προβλέπονται και απαιτούνται από 
τον κατασκευαστή. 

 

4.10.5 

Ο φωτισµός να αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) 
φώτα εργασίας – πορείας προς τα εµπρός στην οροφή 
της καµπίνας, δύο (2) στο πλαίσιο του µηχανήµατος και 
ένα (1) στο πίσω µέρος, όλα επιθυµητό να είναι τύπου 
LED, µαζί µε τα αντίστοιχα κυκλώµατα και ασφάλειες. 

 

4.10.5 

Όσα από τα φώτα δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή 
στο πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές, θα πρέπει να καλύπτονται από 
µεταλλικό πλέγµα προστασίας, το οποίο θα µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση 
στο φωτιστικό σώµα όταν αυτή απαιτείται. 

 

4.10.6 Το ηλεκτρικό σύστηµα να έχει κεντρικό διακόπτη.  

4.11.1 

Ο Φ/Τ – Ε/Τ να είναι εξοπλισµένος µε κάδο φόρτωσης 
διαιρούµενου τύπου, πλάτους τουλάχιστον 2,20 µέτρων. 
Η διάθεση κάδου φόρτωσης µεγαλύτερου πλάτους από το 
ελάχιστα απαιτούµενο θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.1 
Σε κάθε περίπτωση το πλάτος του κάδου φόρτωσης να 
µην υπερβαίνει τα 3,00 µέτρα. 

 

4.11.2 
Η χωρητικότητα του κάδου φόρτωσης να είναι 
τουλάχιστον 1,00 m

3
.  
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4.11.2 
Η διάθεση κάδου φόρτωσης µε χωρητικότητα µεγαλύτερη 
από την ελάχιστα απαιτούµενη θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.3 
Το µέγιστο λειτουργικό ύψος του κάδου φόρτωσης 
(έµφορτο) να είναι τουλάχιστον 3,00 µέτρα.  

 

4.11.3 

Θετικά θα αξιολογηθεί η διάθεση µηχανήµατος µε 
µεγαλύτερη δυνατότητα ανύψωσης του κάδου φόρτωσης 
από την ελάχιστα απαιτούµενη (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.4 
Το µέγιστο λειτουργικό βάρος (στο µέγιστο λειτουργικό 
ύψος του κάδου φόρτωσης) να είναι τουλάχιστον 3.150 kg 
(κατά ISO 14397). 

 

4.11.4 
Η διάθεση µηχανήµατος µε µέγιστο λειτουργικό βάρος 
µεγαλύτερο από το ελάχιστα απαιτούµενο θα αξιολογηθεί 
θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.5 
Η δύναµη στον κάδο φόρτωσης 
(ShovelLoaderBreakoutForce) να είναι τουλάχιστον 6.100 
kgf (κατά ISO 14397). 

 

4.11.5 
Η διάθεση µηχανήµατος µε µεγαλύτερη δύναµη στον κάδο 
φόρτωσης θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.6 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται όλα τα 
διαθέσιµα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 
φόρτωσης. 

 

4.12.1 
Ο Φ/Τ – Ε/Τ να είναι εφοδιασµένος µε αρθρωτή µπούµα 
µήκους τουλάχιστον 5,10 m. 

 

4.12.2 Η µπούµα να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

4.12.2.1 
Μέγιστη οριζόντια απόσταση εκσκαφής στο έδαφος να 
είναι τουλάχιστον 5,30 m (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.2.2 
Μέγιστο βάθος εκσκαφής να είναι τουλάχιστον 4,10 m 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.2.3 
Μέγιστο ύψος εργασίας να είναι τουλάχιστον 5,30 m 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.3 Ο κάδος του εκσκαφέα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

4.12.3.1 

Χωρητικότητα κάδου εκσκαφής τουλάχιστον 0,15 m
3
. Η 

διάθεση κάδου µε χωρητικότητα µεγαλύτερη από την 
ελάχιστα απαιτούµενη θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.3.2 
Να διαθέτει δόντια για την εκσκαφή γαιών τα οποία θα 
είναι προσαρµοσµένα στον κάδο µε χρήση κοχλιών. 

 

4.12.4 
Το σύστηµα εκσκαφής και τα παρελκόµενα του να είναι 
κατασκευασµένα από τον ίδιο τον κατασκευαστή του 
οχήµατος. 

 

4.12.5 
Η µέγιστη δύναµη εκσκαφής του βραχίονα να είναι 
τουλάχιστον 3.200 kgf(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.6 
Η µέγιστη δύναµη εκσκαφής του κάδου να είναι 
τουλάχιστον 5.400 kgf(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.12.7 
Ο Φ/Τ – Ε/Τ να διαθέτει µηχανισµό ταχείας 
απελευθέρωσης του κάδου, µηχανικό ή αυτόµατο. 

 

4.12.8 

Ο κάδος εκσκαφής του Φ/Τ – Ε/Τ να δύναται να 
αντικατασταθεί µε υδραυλική σφύρα, η οποία θα διατεθεί 
µαζί µε τον Φ/Τ – Ε/Τ και στην Τεχνική Προσφορά να 
δηλώνονται τα εξής χαρακτηριστικά της: 
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4.12.8.1 Αριθµός χτυπηµάτων ανά λεπτό σε bpm.  

4.12.8.2 Παραγόµενο έργο σε kPa.  

4.12.8.3 Βάρος σε kg.  

4.12.9 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται οι διαστάσεις, 
το βάρος, το υλικό κατασκευής της µπούµας και του 
κάδου εκσκαφής καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία 
ενισχύσεων που βελτιστοποιούν την απόδοσή και την 
διάρκεια ζωής τους. 

 

4.12.10 

Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται τα διαγράµµατα 
περιοχών εργασίας του εκσκαφέα για ύψος, µήκος και 
βάθος εκσκαφής µε σηµείο αναφοράς το κέντρο βάρους 
του. 

 

4.12.11 
Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται πίνακες που θα 
αναλύουν το µέγιστο φορτίο που µπορεί να φέρει ο κάδος 
µε βάση την πυκνότητα ή το βάρος του υλικού ανά m

3
. 

 

4.12.12 

Στην Τεχνική Προσφορά να δίνονται πίνακες 
ικανότητας ανύψωσης φορτίων σε συνάρτηση µε την 
απόσταση του άκρου του βραχίονα χωρίς κάδο από το 
έδαφος. 

 

4.13.1 
Ελαστικά επίσωτρα: Τα ελαστικά του µηχανήµατος να 
φέρουν σήµα έγκρισης τύπου. 

 

4.13.2 

Να είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός δέκα (10) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του µηχανήµατος 
στις Ε.Σ. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να 
είναι αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τον 
προσφερόµενο τύπο οχήµατος, ο δε κωδικός ταχύτητας 
και φορτίου των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την 
ανώτατη ταχύτητα και φορτίο του οχήµατος. 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.13.3 
Η µορφή του πέλµατος να είναι κατάλληλη για κίνηση του 
µηχανήµατος σε οµαλό και σε ανώµαλο δρόµο (alltype). 

 

4.13.4 

Επιθυµητό είναι να υπάρχει Κεντρικό Σύστηµα 
Αυξοµείωσης Πίεσης Ελαστικών (CTIS). Το παραπάνω 
δεν αποτελεί απαράβατο όρο. Ο τύπος και το µέγεθος 
των ελαστικών επισώτρων, να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά. 

 

4.14.1 Ο Φ/Τ – Ε/Τ να χρησιµοποιεί υδρόψυκτο κινητήρα.  

4.14.2 
Το σύστηµα ψύξης να αποτελείται υποχρεωτικά από 
ψυγείο και ανεµιστήρα σε κατάλληλη θέση ώστε να 
διοχετεύεται άµεσα ο αέρας από αυτόν προς το ψυγείο. 

 

4.14.3 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
ψύξης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει αναλυτικά το 
σύστηµα ψύξης (π.χ. ενιαίο ή διαιρούµενο ψυγείο) και 
όλες οι λειτουργίες του. 
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4.15.1 

Κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται και από τον ακόλουθο 
κατ’ ελάχιστα εξοπλισµό: 
 Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τουλάχιστον 6 
kg για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β και C µε βάση. 
Κατασκευασµένος και πιστοποιηµένος, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νοµοθεσίας που 
ισχύει για το έτος προµήθειας των οχηµάτων. Στην 
Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική 
ικανότητα του πυροσβεστήρα, αντίστοιχη του τύπου και 
του µεγέθους του µηχανήµατος. 
 Πλήρως εξοπλισµένο κυτίο Α΄ βοηθειών. 
 Τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης. 
 Συλλογή εργαλείων (σε κυτίο εντός της καµπίνας ή 
εκτός αυτής), αποτελούµενο από όλα τα εργαλεία 
συνήθους και προγραµµατισµένης συντήρησης, δηλαδή 
τα απαιτούµενα στον χειριστή του µηχανήµατος και στον 
τεχνικό του συνεργείου της µονάδας (κλειδιά, γρασαδόροι, 
εξολκείς κλπ). Κατάλογος των προσφερόµενων εργαλείων 
να περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά. 

 

4.15.1.5 

Ο Φ/Τ – Ε/Τ θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια µέσω 
κλειδαριάς ή άλλου συστήµατος τουλάχιστον στα 
παρακάτω µέρη (εάν κάποια από αυτά περιβάλλονται 
από άλλα τα οποία ασφαλίζουν µε κλειδαριά, τότε δεν 
απαιτείται η επιπλέον ασφάλιση τους): 
 ∆εξαµενή καυσίµου. 
 Χώρος δεξαµενής καυσίµου. 
 Κουτί εργαλείων. 
 Κουτί µπαταριών. 
 Πόρτα καµπίνας χειριστή. 
 Καπάκι πρόσβασης στον κινητήρα. 
 Σύστηµα ψύξης. 
 Υδραυλικό σύστηµα. 
 Πόρτα πρόσβασης στο δοχείο ψύξης. 
 ∆ιακόπτης αποσύνδεσης µπαταριών. 
 Οι κλειδαριές να λειτουργούν µε τον µικρότερο δυνατό 
αριθµό κλειδιών. 

 

4.15.1.5 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για κάθε 
µηχάνηµα τρεις (3) σειρές κλειδιών. 

 

4.15.2 

Στον παρεχόµενο εξοπλισµό κάθε Φ/Τ – Ε/Τ να 
συµπεριλαµβάνετε σετ πιρουνιών για ανύψωση και 
µεταφορά παλετών, το οποίο θα δύναται να τοποθετηθεί 
στον µηχανισµό φόρτωσης αντί του κάδου φόρτωσης.  

 

4.15.2 

Το παρεχόµενο σετ πιρουνιών, να συνοδεύετε από το 
σύνολο των απαιτουµένων παρεκλοµένων και εργαλείων, 
που θα εξασφαλίζει στο χειριστή την δυνατότητα 
εναλλαγής κάδου – πηρουνιών. 

 

4.17.1 
Οι κλίσεις εργασίας του έµφορτου µηχανήµατος να είναι οι 
µεγαλύτερες δυνατές. Η ακριβής τιµή τους να δηλώνεται 
στην Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη %. 

 

4.17.2 

Η ταχύτητα του µηχανήµατος (εµπροσθοπορείας/ 
οπισθοπορείας) σε οµαλό να είναι οι µεγαλύτερη δυνατή. 
Η ακριβή τιµή της ταχύτητας να δηλώνεται στην Τεχνική 
Προσφορά, εκφρασµένη σε km/h. 
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4.18.1 
Για την τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) όπως στην 
παράγραφο 4.2.4 

 

4.18.2 
Η επιλογή των χρωµάτων να γίνει σύµφωνα µε τη 
παράγραφο 4.2.4. 

 

5.1 

Κάθε µηχάνηµα να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη σήµανση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από 
την σύµβαση, µε τα ακόλουθα: 
 Ένδειξη: «Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ». 
 Στοιχεία προµηθευτή. 
 Αριθµός σύµβασης. 
 Επισηµάνσεις µηχανήµατος: Κάθε µηχάνηµα να φέρει 
ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση, που 
παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε 
την παρ. 1.7.3 Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και παρ. 7 Οδηγίας 
2014/30/ΕΕ: 
  Εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του 
κατασκευαστή και ενδεχοµένως του εντολοδόχου του. 
  Σήµανση CE. 
  Χαρακτηρισµός σειράς ή τύπου. 
  Αριθµός σειράς. 
  Έτος κατασκευής. 
  Πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 
χρήση ή/και προβλέπονται από το πρότυπο 
σχεδίασης/κατασκευής (π.χ. EN 280) οι οποίες να 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, όπως: 
  Βάρος µηχανήµατος χωρίς φορτίο. 
  Ένδειξη εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 
 Επισηµάνσεις Κινητήρα: Ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσης κάθε µηχανήµατος να φέρει ευκρινή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση που να παρέχει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
  Στοιχεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ. 
  Αριθµός έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VIII τον Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1628 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 
Σεπτεµβρίου 2016. 
  Σήµανση CE. 

 

6.1.1 

Κάθε µηχάνηµα να παραδίδεται συνοδευµένο από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια/οδηγίες χρήσης/καταλόγους των 
παραγράφων 6.1.1.1 έως και 6.1.1.3, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο), καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα των 
παραγράφων 6.1.1.4, 6.1.1.5, 7.1.1 και 7.3.1: 

 

6.1.1.1 
Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική και στην Αγγλική, εφόσον 
η Ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτότυπου. 

 

6.1.1.2 
Εγχειρίδιο συντήρησης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου 
κλιµακίου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 



ΑΔΑ: 6ΛΞ96-ΛΑ8



–12– 

./. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

6.1.1.3 

Εικονογραφηµένος κατάλογος στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις 
εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς 
(partnumbers) του κατασκευαστή και των 
υποκατασκευαστών καθώς και οδηγίες για αναγνώριση 
των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, να δίνεται και 
κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ 
(NSN). 

 

6.1.1.4 Έγγραφο παραγράφου 9.1.4.  

6.1.1.5 

Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου Μηχανήµατος που να 
έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-
2003) ή νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). Ο Επιθεωρητής της 
Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 6.2.1 να 
παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των απαιτούµενων 
ελέγχων/δοκιµών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.3. 

 

6.1.2 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, κατά την παράδοση, 
αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για όποιο 
από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.1.2 που 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά λήγει πριν την 
παράδοση των µηχανηµάτων. 

 

6.1.3 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την παράδοση των µηχανηµάτων, Απόφαση 
Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 
3276/Β/12-10-2016). 

 

7.1.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας κάθε µηχανήµατος τουλάχιστον για ένα (1) 
έτος για τα µηχανικά του µέρη, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

7.1.2 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, χωρίς την 
επιβάρυνση του Ε.Σ., να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
εξαρτήµατα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του Ε.Σ. ή από 
αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση εµφάνισης 
πολλαπλών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών οι οποίες 
δεν δύναται να αποκατασταθούν µε αντικατάσταση 
επιµέρους εξαρτηµάτων ή το κόστος αποκατάστασής τους 
υπερβαίνει το 50 % της αξίας του µηχανήµατος, αυτό να 
αντικαθίσταται. 

 

7.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του 
Ε.Σ. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό του Ε.Σ. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά µηχάνηµα και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) 
τεχνικούς συνολικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική 
σύµβαση. Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 
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7.2.2 
Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.1 γίνεται σε χώρο του 
Ε.Σ. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση. 

 

7.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει και να υλοποιήσει τα 
παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης: 
 Πρόγραµµα εκπαίδευσης. 
 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης. 
 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα. 
 Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα για το 
εκπαιδευόµενο προσωπικό. 
 Προτεινόµενοι Εκπαιδευτές. 

 

7.2.4 

Επιθυµητή είναι η µόνιµη διάθεση από τον προµηθευτή 
συστήµατος εξοµοίωσης λειτουργίας του Φορτωτού – 
Εκσκαφέα Τάφρων για την εκπαίδευση προσωπικού του 
Ε.Σ., χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους. Η διάθεση 
του εν λόγω συστήµατος δεν αποτελεί απαράβατο όρο. 
Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του εν λόγω 
εξοµοιωτή, εφόσον διατεθεί, να υποβάλλεται µε την 
Τεχνική Προσφορά. 

 

7.3.1 

Ο κατασκευαστής, µέσω του προµηθευτή εγγυάται 
εγγράφως την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παραλαβή κάθε µηχανήµατος, 
καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε 
ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα. Η προσφορά τεχνικής 
υποστήριξης και ανταλλακτικών πέραν του 
προσδιοριζόµενου χρονικού διαστήµατος θα αξιολογηθεί 
θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο).  

 

7.3.1 
Τα παραγγελλόµενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά να 
παραδίδονται εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

7.3.2 

Κατά την διάρκεια της βασικής εγγύησης να παράσχονται 
µε κόστος που θα βαραίνει τον προµηθευτή και οι τακτικές 
συντηρήσεις (service) συµπεριλαµβανοµένου εργασίας 
και ανταλλακτικών. 

 

8.2 

Χρόνος Παράδοσης: Μέγιστο επτά (7) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
στη διακήρυξη. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει 
µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται. 

 

8.2 
Θετικά θα αξιολογηθεί η προσφορά µε τον µικρότερο 
χρόνο παράδοσης (βαθµολογούµενο κριτήριο). 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

8.3 

Το µηχάνηµα να διαθέτει εγκατεστηµένο πλήρες 

δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης – ελέγχου από 

απόσταση (µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων µέσω 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας και µέσω δορυφόρου) του 

οποίου η έναρξη και η παύση λειτουργίας θα ελέγχεται 

µε εύκολο τρόπο από τον χειριστή (π.χ µέσω της 

διακοπής της παροχής ρεύµατος του υπόψη 

συστήµατος). Το σύστηµα να παρέχει το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες, πέραν του εντοπισµού της 

θέσεως του µηχανήµατος, όπως για παράδειγµα 

ποσότητα καυσίµου, παρακολούθηση βλαβών κ.α. Στο 

προσφερόµενο σύστηµα να περιλαµβάνονται η παροχή 

επίδειξης λειτουργίας του, τα έξοδα συνδροµής για την 

απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρµογής 

που το υποστηρίζει µέσω διαδικτύου, για διάστηµα 

τουλάχιστον 10 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης 

του µηχανήµατος στην Στρατιωτική Υπηρεσία. Θα 

εκτιµηθεί θετικά η απρόσκοπτη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες της εφαρµογής για µεγαλύτερο διάστηµα 

(βαθµολογούµενο κριτήριο). Επιθυµητό είναι να 

δίνεται κωδικός πρόσβασης µόνο σε όσες υπηρεσίες 

παραδοθούν τα µηχανήµατα . Πλήρης περιγραφή των 

δυνατοτήτων του εν λόγω δορυφορικού συστήµατος 

παρακολούθησης – αποµακρυσµένου ελέγχου να 

υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

 

8.4 

Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να χορηγήσει, εφόσον 
διατίθεται, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους, µία (1) 
συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή µε το κατάλληλο 
λογισµικό, άδεια λογισµικού καθώς και την κάλυψη των 
εξόδων αναβαθµίσεων του λογισµικού και της συνδροµής 
χρήσης αυτών για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης των µηχανηµάτων στην 
Στρατιωτική Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) µηχανήµατα. 
Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά, εφόσον διατεθεί η 
συσκευή, να περιλαµβάνονται στην τεχνική 
προσφορά που θα κατατεθεί. 

 

8.5 

Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη βλαβών, να 
περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το υπόψη 
προσωπικό να δύναται, µετά την εκπαίδευσή του να κάνει 
πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος για τον εντοπισµό 
και αποκατάσταση βλαβών. Ειδικά, για το διάστηµα που 
θα βρίσκεται σε ισχύ η πλήρη εγγύηση του µηχανήµατος, 
να καθοριστούν από τον προµηθευτή αναλυτικά, οι 
εργασίες – επεµβάσεις που δύναται να εκτελεστούν από 
το εκπαιδευµένο προσωπικό της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. 
Αναλυτικά τα εν λόγω στοιχεία να περιλαµβάνονται 
στην Τεχνική Προσφορά που θα κατατεθεί, εφόσον 
διατεθεί διαγνώστης βλαβών. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

9.1.3 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 
δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου 
συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 
συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για τη συνεργασία του 
µε τον προµηθευτή αναφορικά µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια 
λειτουργίας. 

 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
  
«Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των αναγραφόµενων στο 
Φύλλο Συµµόρφωσης και των αναγραφοµένων στις αντίστοιχες ΠΕ∆, 
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στη ΠΕ∆». 
 
 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(2) 
 
 (σφραγίδα – υπογραφή) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 (1) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη 
της σχετικής απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, 
που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στη ίδια γραµµή της πρώτης 
στήλης του πίνακα (παράδειγµα: «Συµφωνώ») και υποχρεωτική παραποµπή 
(όπου απαιτείται) για την τεκµηρίωση / πιστοποίηση των αναφεροµένων εκ µέρους 
του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα µε ανάλογη αρίθµηση. Παράδειγµα:  
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 

Τροχοφόρος Φ/Τ – Ε/Τ o οποίος φέρει µόνιµα 
τοποθετηµένο µηχανισµό φορτώσεως (φορτωτή) στο 
εµπρόσθιο µέρος µε κάδο φόρτωσης και µηχανισµό 
εκσκαφής (εκσκαφέα) στο οπίσθιο µέρος, µε κάδο 
εκσκαφής, κατάλληλος για εκτέλεση χωµατουργικών 
εργασιών επί παντός εδάφους. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 1 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 5, 
παράγραφος 12. 

4.1.2 

Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο, σύγχρονης 
τεχνολογίας, στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει σύστηµα 
απλού και ασφαλούς χειρισµού καθώς και να είναι 
κατασκευασµένο τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, 
από την ηµεροµηνία παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις 
(Ε∆). 

Συµφωνώ. 
∆εν απαιτείται 
παραποµπή. 

Κάθε µηχάνηµα, κατά 
την παράδοσή του θα 
συνοδεύεται από 

………………………. 
στο οποίο αναγράφεται 
ο ακριβής χρόνος 
κατασκευής του. 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 2. 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

Συµφωνώ. 
 Η εκποµπή θορύβου 
είναι …. έναντι …. της 

…/…/ΕΚ. 
Παραποµπή 1: 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 10, 
παράγραφος 25, 

εδάφιο 3. 
Υφίσταται 

ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα, σύµφωνα 

µε την …/…/ΕΚ.      
Παραποµπή 3: 

Βεβαίωση οργανισµού 
……... 

………… …………….. ……………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Μηχανήµατος ……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., 

Ηµεροµηνία …… 
«2» Υπόδειγµα Σήµανσης CE – Ταµπελάκι κατασκευής 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
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 (2) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 
 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος  

Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆:  ΠΕ∆–Α–00726 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆ :  2η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆: - 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 
Τροχοφόρο Π.Μ.Μ. τo οποίο φέρει στο εµπρόσθιο µέρος 
µηχανισµό φορτώσεως (φορτωτή), για εκτέλεση 
χωµατουργικών εργασιών επί παντός εδάφους. 

 

4.1.2 
Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο, κατασκευασµένο 
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

 

4.1.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα πρότυπα, 
σύµφωνα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο, 
κατασκευασµένο και ελεγµένο κάθε µηχάνηµα και ο 
εξοπλισµός του για την ικανοποίηση των 
προαναφερθέντων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη τους 
καταλόγους των προτύπων που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 
280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053). 

 

4.1.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται, ο προσφερόµενος 
τύπος και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη 
φορά. ∆εν γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η κατασκευή 
έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση. 

 

4.2.1 

Το µηχάνηµα να είναι απολύτως καινούργιο, 
πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευής. Εάν πρόκειται 
για προϊόν παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία 
αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθώς και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

 

4.2.2 

Το επιχειρησιακό βάρος (RatedOperatingCapacity) του 
Π.Μ.Μ. κατά ISO 14397 (χωρίς την προσµέτρηση του 
αντίβαρου) να είναι τουλάχιστον 0,95 τόνοι και σε καµία 
περίπτωση να µην υπερβαίνει τους 1,10 τόνους. 
Στο προαναφερόµενο βάρος υπολογίζεται επίσης: 
 Η καµπίνα. 
 Ο επιθυµητός εξοπλισµός όπως αυτός περιγράφεται 
στη συνέχεια. 
 Όλα τα απαραίτητα υγρά λίπανσης και ψύξης του 
µηχανήµατος. 
 Τα καύσιµα όταν η δεξαµενή του είναι πλήρης. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.2.2 

Η διάθεση µηχανήµατος µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
επιχειρησιακό βάρος, το οποίο ωστόσο δεν θα παραβιάζει 
την προαναφερθείσα περιοριστική συνθήκη, θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.2.3 
Το πλαίσιο του µηχανήµατος να είναι κατασκευής από 
σιδηροχάλυβα ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης 
και δυνάµεις στρέβλωσης. 

 

4.2.4 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση έτσι 
ώστεοχρωµατισµός του µηχανήµατος να είναι µατ 
σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα µε την 
Πα∆ 9-15/96/ΓΕΣ/1ΕΓ και των σχετικών τροποποιήσεων 
αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (χρωµατικές 
συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, ανακλαστικότητα 
στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των χρωµατικών 
αποχρώσεων να είναι αυτοί που χρησιµοποιεί ο Ε.Σ. και 
θα καθοριστούν από τη ∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί 
άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση. 

 

4.2.4 

Ο Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των 
οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό 
πλακίδιο διαστάσεων 0,50 x 0,50 m βαµµένο µε τις εν 
λόγω χρωµατικές αποχρώσεις για έλεγχο της ποιότητας 
των επιλεγµένων χρωµάτων. 

 

4.2.5 

Να έχει προστατευτικές γρίλιες και πλέγµα προστασίας 
για τα κύρια φώτα του µηχανήµατος από µεταλλικό υλικό, 
όταν αυτά δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή στο 
πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές. 

 

4.2.6 

Να φέρει περιστρεφόµενο φανό χρώµατος πορτοκαλί 
(τύπου strobe) στην οροφή. Επίσης να φέρει κατ’ 
ελάχιστον ηχητικό σήµα, κατά τη χρήση της όπισθεν 
πορείας. 

 

4.2.7 
Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο κινητήρα του 
µηχανήµατος. 

 

4.2.8 
Το µέγιστο πλάτος του Π.Μ.Μ. σε καµιά περίπτωση να 
µην ξεπερνά τα 2,00 µέτρα πλάτος. 

 

4.2.9 

Το Π.Μ.Μ. να διαθέτει σύστηµα πρόσδεσης, για την 
µεταφορά του µε ρυµουλκό όχηµα της Υπηρεσίας και 
οχηµαταγωγά πλοία. Το σύστηµα πρόσδεσης να 
περιλαµβάνει συνολικά 4 ή 6 σηµεία πρόσδεσης(2 ή 3 
εκατέρωθεν). 

 

4.3.1 

Το Π.Μ.Μ. θα πρέπει να διαθέτει ενισχυµένη κλειστή 
καµπίνα χειρισµού, προδιαγραφών FOPS και ROPS, που 
να παρέχει προστασία από πιθανές πτώσεις αδρανών 
υλικών και βράχων και ανατροπή του µηχανήµατος κατά 
την εργασία αντίστοιχα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
προτύπων ISO 3449 και ISO 3471. 

 

4.3.2 

Ο θάλαµος του χειριστή να είναι ηχοµονωµένος. Εντός 
της καµπίνας του Π.Μ.Μ., ο παραγόµενος θόρυβος από 
το µηχάνηµα µε κλειστά παράθυρα και πόρτες δεν πρέπει 
σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει τα 85 dB(A). 

 

4.3.3 
Η καµπίνα δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυµα για τον 
χειριστή να παρατηρεί τις εργασίες που εκτελεί όταν αυτός 
είναι καθήµενος. 
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4.3.4 
Η καµπίνα του χειριστή να είναι θερµοµονωµένη, να 
διαθέτει σύστηµα αερισµού µέσω φίλτρου καθώς και 
σύστηµα κλιµατισµού (ψύξη – θέρµανση). 

 

4.3.5 

Ο θάλαµος να αποτελείται από υαλοπίνακες 
θερµοανακλαστικούς και ασφαλείας, ώστε να µην 
θρυµµατίζονται ακόµη και εάν δηµιουργούνται πολλαπλές 
ρωγµές στην επιφάνεια τους. 

 

4.3.6 

Οι υαλοπίνακες να υποστηρίζονται µε σύστηµα για την 
διάλυση ή την αποφυγή συγκέντρωσης πάγου ή 
υγρασίας. Η καµπίνα θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 
έναν (1) υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα νερού στον 
µπροστά υαλοπίνακα. 

 

4.3.7 

Η καµπίνα θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά µία (1) 
πόρτα για την είσοδο του χειριστή σε αυτή. Η πόρτα να 
διαθέτει κλειδαριά για την ασφάλιση του µηχανήµατος, 
µηχανισµό για το άνοιγµα και κλείσιµο της (από µέσα 
προς τα έξω πλευρά) και µηχανισµό για την ασφάλιση της 
στην ανοιχτή θέση. 

 

4.3.8 

Το κάθισµα του χειριστή να είναι εργονοµικό, πλήρως 
ρυθµιζόµενο µε ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. Θα πρέπει 
να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη θέση, εντός της 
καµπίνας, ώστε να επιτρέπει στον χειριστή να εκτελεί 
καθήµενος όλες τις εργασίες τις οποίες απαιτεί η χρήση 
του µηχανήµατος, παρέχοντας πρόσβαση σε όλα τα 
υπάρχοντα χειριστήρια. 

 

4.3.9 
Στην καµπίνα του µηχανήµατος να υπάρχει 
εγκατεστηµένο σύστηµα ραδιοφώνου µε ηχεία και κεραία.  

 

4.3.9 

Επιθυµητή είναι η διάθεση θύρας USB ώστε να καταστεί 
δυνατή η αναπαραγωγή πολυµέσων από φορητά µέσα 
αποθήκευσης. Το παραπάνω δεν αποτελεί απαράβατο 
όρο. 

 

4.3.10 
Στην καµπίνα να υπάρχει αναµονή ρεύµατος 12V 
(τουλάχιστον µία) για σύνδεση διαφόρων συσκευών. 

 

4.3.11 
Ο θάλαµος να διαθέτει ελαστικό κάλυµµα πατώµατος 
(πατάκι). 

 

4.3.12 

Το µηχάνηµα να είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω 
όργανα ελέγχου κατ’ ελάχιστο τα οποία πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα από τη θέση του οδηγού: δείκτης 
θερµοκρασίας και αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία, 
δείκτης περιεκτικότητας δεξαµενής ή δεξαµενών 
καυσίµου, προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία πτώσης 
πίεσης λαδιού (κινητήρα και υδραυλικού συστήµατος). 

 

4.3.12 

Επιπλέον όργανα ελέγχου ή ενδείκτες προειδοποιήσεων, 
των οποίων η ύπαρξη θεωρείται απαραίτητη κατά την 
κρίση του προµηθευτή – κατασκευαστή και φέρονται από 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα του είδους που κυκλοφορούν 
στο εµπόριο θα είναι αποδεκτά. 

 

4.4.1 

Ο κινητήρας του Π.Μ.Μ. να είναι πετρελαιοκινητήρας, 
υδρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον 
EU Stage III και µε ιπποδύναµη (GrossPower) κατά  
SAE J1995 ή κατά ISO 14396, τουλάχιστον 70 HP.  

 

4.4.1 
Η διάθεση πετρελαιοκινήτηρα µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη 
από την ελάχιστη απαιτούµενη θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 
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4.4.1 
Η αντιρρυπαντική τεχνολογία του κινητήρα θα πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και 
Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

4.4.2 
Ο κινητήρας του Π.Μ.Μ. να είναι απαραιτήτως 
σχεδιασµένος και κατασκευασµένος από τον 
κατασκευαστή του µηχανήµατος. 

 

4.4.3 

Οι ακόλουθες πληροφορίες να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά για τον κινητήρα: 
 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα. 
 Ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής σε rpm. 
 Κυβισµός σε cm

3
. 

 Καµπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς, ροπή και ειδική 
κατανάλωση συναρτήσει στροφών λειτουργίας). 
Επιπλέον, να διατεθεί διάγραµµα το οποίο θα περιγράφει 
την µεταβολή της ισοδύναµης ικανότητας προώθησης (σε 
kN) συναρτήσει της ταχύτητας του µηχανήµατος. 
(Υποβάλλεται αντίγραφο στην Τεχνική Προσφορά). 
 Σύστηµα τροφοδοσίας. 
 Θερµοκρασία (µέγιστη τουλάχιστον +50

ο
C και ελάχιστη 

τουλάχιστον -20
 ο
C) περιβάλλοντος για την εύρυθµη 

λειτουργία του κινητήρα. 

 

4.4.3.8 

Να χρησιµοποιεί λιπαντικά που είναι καταχωρηµένα στο 
Παράρτηµα «Γ» της STANAG 1135, σε εφαρµογή της 
STANAG 1414 «Οδηγίες για την εξασφάλιση ότι οι 
προµηθευτές θα σχεδιάζουν και θα προµηθεύουν νέο 
εξοπλισµό ικανό να χρησιµοποιεί τυποποιηµένα καύσιµα, 
λιπαντικά και συναφή προϊόντα». Σε περίπτωση που ο 
εξοπλισµός παραδίδεται µε πετρελαιολιπαντικά 
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνει η STANAG 
1135, θα πρέπει να είναι εφικτή η αντικατάστασή τους µε 
λιπαντικά καταχωρηµένα στο Παράρτηµα «Γ» της 
STANAG 1135 κατά τη 1η προγραµµατισµένη αλλαγή 
ορυκτέλαιού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία απόπλυσης. 

 

4.4.4 

Ο κινητήρας και τα συστήµατα αυτού που χρήζουν 
τακτικού ελέγχου (π.χ. φίλτρα, λάδια, υγρά, συσσωρευτές, 
κ.ο.κ.), θα πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµα από τον 
χειριστή του µηχανήµατος χωρίς την αφαίρεση της 
καµπίνας. 

 

4.5.1 
Η συνολική χωρητικότητα της δεξαµενής (ή δεξαµενών) 
καυσίµου να δίνεται σε λίτρα (lt) και να είναι τουλάχιστον 
90 lt.  

 

4.5.1 

Η διάθεση δεξαµενής καυσίµου µεγαλύτερης 
χωρητικότητας από την ελάχιστη απαιτούµενη θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Η 
χωρητικότητα να δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά 
σε λίτρα (lt) σε συνδυασµό µε την αυτονοµία. 

 

4.5.2 
Η δεξαµενή να έχει πώµα δεξαµενής (δεξαµενών) 
καυσίµου µε κλειδαριά ασφαλείας. 

 

4.5.3 

Η εκποµπή ρύπων κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος 
να είναι εντός των ορίων όπως αυτά καθορίζονται από την 
εκάστοτε Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης). 
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4.5.4 

Ο κινητήρας να µπορεί να χρησιµοποιεί σαν καύσιµο το 
πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων µε 
κωδικό αριθµό ΝΑΤΟ F–54, χωρίς να δηµιουργούνται 
δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση, συντήρηση και στην 
διάρκεια ζωής του. 

 

4.5.5 
Να διαθέτει υδατοπαγίδα και φίλτρο καυσίµου µε κρουνό 
αποστραγγίσεως. 

 

4.6.1 
Το σύστηµα µετάδοσης να συνεργάζεται µε τον κινητήρα 
του Π.Μ.Μ. και να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες αυτού. 

 

4.6.2 
Το σύστηµα µετάδοσης του Π.Μ.Μ. είναι επιθυµητό να 
είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο από τον 
κατασκευαστή του µηχανήµατος. 

 

4.6.3 
Το Π.Μ.Μ. να διαθέτει δύο (2) ταχύτητες και η µέγιστη 
ταχύτητα εµπροσθοπορείας να ξεπερνά τα 17 km/h. 

 

4.6.4 
Το Π.Μ.Μ. να µπορεί να εργάζεται πλάγια κλίση εδάφους. 
Οι µέγιστες τιµές να αναγράφονται στη Τεχνική 
Προσφορά. 

 

4.6.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης, ώστε να αξιολογηθεί η 
λειτουργικότητα και η αξιοπιστία του. Η περιγραφή να 
περιλαµβάνει τύπο συστήµατος (π.χ. υδροστατική 
µετάδοση κίνησης, συστήµατα προστασίας, φίλτρο ελαίου 
κ.α.). 

 

4.7.1 
Το σύστηµα διεύθυνσης να είναι υδροστατικό ή 
υδραυλικό. 

 

4.7.2 

Το Π.Μ.Μ. να διαθέτει χειριστήρια που θα εξασφαλίζουν 
τον πλήρη έλεγχο της πορείας του (σύστηµα διεύθυνσης) 
καθώς και τον πλήρη έλεγχο του συστήµατος φόρτωσης 
(σύστηµα µπούµας – κάδου φορτώσεως). 

 

4.7.3 
Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
διεύθυνσης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά ασφάλειας/εργονοµίας. 

 

4.8.2 
Τα φρένα διεύθυνσης (λειτουργίας) να επενεργούν µέσω 
του συστήµατος πορείας για τον καλύτερο και οµαλότερο 
έλεγχο του. 

 

4.8.3 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
πέδησης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τύπο πέδης (π.χ. 
υδραυλικός, ηλεκτρικός), χαρακτηριστικά λειτουργίας και 
ενίσχυσης απόδοσης. 

 

4.9.1 
Η παροχή του υδραυλικού συστήµατος να είναι 
τουλάχιστον 70 lt/min.  

 

4.9.1 
Η διάθεση αντλίας µε µέγιστη παροχή συστήµατος 
µεγαλύτερη από την ελάχιστα απαιτούµενη θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.9.2 
Η λειτουργική πίεση του υδραυλικού συστήµατος να είναι 
τουλάχιστον 230 bar. 

 

4.9.3 
Να διαθέτει σύστηµα φιλτραρίσµατος για την εξασφάλιση 
της µακροζωίας του υδραυλικού υγρού και του 
υδραυλικού συστήµατος. 

 

4.9.4 

Επιθυµητό είναι στο Π.Μ.Μ. να υπάρχει εγκατάσταση 
επιπλέον βοηθητικών κυκλωµάτων σε περίπτωση βλάβης 
του κύριου συστήµατος. Η διάθεση επιπλέον βοηθητικών 
κυκλωµάτων δεν αποτελεί απαράβατο όρο. 
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4.9.5 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το 
υδραυλικό σύστηµα. Η περιγραφή να περιλαµβάνει τον 
τύπο του, χαρακτηριστικά λειτουργίας και ενίσχυσης 
απόδοσης. 

 

4.10.1 
Το σύστηµα εκκίνησης του κινητήρα να αποτελείται από 
εκκινητή (µίζα) και δυναµό (alternator). 

 

4.10.1 
Το µηχάνηµα να διαθέτει συσσωρευτή τάσεως 12V και 
χωρητικότητας 90 Ah τουλάχιστον. 

 

4.10.1 
Η διάθεση συσσωρευτή µεγαλύτερης χωρητικότητας θα 
αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.10.1 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα κύρια 
στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος (συσσωρευτής, 
εναλλάκτης ρεύµατος) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
(π.χ. τάση/χωρητικότητα συσσωρευτή, µέγιστη ένταση 
ρεύµατος εναλλάκτη). 

 

4.10.2 
Κάθε µηχάνηµα να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ηχητική ή/και 
φωτεινή σήµανση προειδοποίησης κίνησης 
οπισθοπορείας. 

 

4.10.3 

Το Π.Μ.Μ. να διαθέτει προβολείς έτσι ώστε όλες οι 
εργασίες χειρισµού να µπορούν να λάβουν χώρα κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού, ακόµη και σε 
κατάσταση πλήρους συσκότισης. 

 

4.10.4 

Ο φωτισµός του µηχανήµατος πρέπει να υποστηρίζεται 
από το ηλεκτρικό σύστηµα του Π.Μ.Μ. µε τις κατάλληλες 
διατάξεις (βασικής έκδοσης ή/και έκδοσης κατά 
παραγγελία) που προβλέπονται και απαιτούνται από τον 
κατασκευαστή. 

 

4.10.5 

Ο φωτισµός να αποτελείται τουλάχιστον από ένα (1) φως 
εργασίας – πορείας προς τα εµπρός στην οροφή της 
καµπίνας και δύο (2) στο πίσω µέρος, τα οποία είναι 
επιθυµητό να είναι τύπου LED, µαζί µε τα αντίστοιχα 
κυκλώµατα και ασφάλειες. 

 

4.10.5 

Όσα από τα φώτα δεν φέρονται χωνευτά στην καµπίνα ή 
στο πλαίσιο του µηχανήµατος και δεν προστατεύονται 
επαρκώς από φθορές, θα πρέπει να καλύπτονται από 
µεταλλικό πλέγµα προστασίας, το οποίο θα µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση 
στο φωτιστικό σώµα όταν αυτή απαιτείται. 

 

4.10.6 
Το ηλεκτρικό σύστηµα είναι επιθυµητό να έχει κεντρικό 
διακόπτη. 

 

4.11.1 
Το Π.Μ.Μ. να είναι εξοπλισµένο µε κάδο φόρτωσης 
πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρων.  

 

4.11.1 
Η διάθεση κάδου φόρτωσης µεγαλύτερου πλάτους από το 
ελάχιστα απαιτούµενο θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.1 
Σε κάθε περίπτωση το πλάτος του κάδου φόρτωσης να 
µην υπερβαίνει τα 2,00 µέτρα. 

 

4.11.2 
Η χωρητικότητα του κάδου φόρτωσης να είναι 
τουλάχιστον 0,30 m

3
. 

 

4.11.2 
Η διάθεση κάδου φόρτωσης µε χωρητικότητα µεγαλύτερη 
από την ελάχιστα απαιτούµενη θα αξιολογηθεί θετικά 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.11.3 
Το µέγιστο λειτουργικό ύψος του κάδου φόρτωσης 
(έµφορτο) να είναι τουλάχιστον 2,80 µέτρα. 
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4.11.3 

Θετικά θα αξιολογηθεί η διάθεση µηχανήµατος µε 
µεγαλύτερη δυνατότητα ανύψωσης του κάδου φόρτωσης 
από την ελάχιστα απαιτούµενη (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.4 
Η δύναµη στον κάδο φόρτωσης 
(BucketTiltBreakoutForce) να είναι τουλάχιστον 1.900 kgf. 

 

4.11.4 
Η διάθεση µηχανήµατος µε µεγαλύτερη δύναµη στον κάδο 
φόρτωσης θα αξιολογηθεί θετικά (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). 

 

4.11.5 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται όλα τα 
διαθέσιµα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 
φόρτωσης. 

 

4.12.1 

Το Π.Μ.Μ. να δύναται να φέρει το εξάρτηµα του 
υδραυλικού γεωτρύπανου. Ο χειρισµός του εξαρτήµατος 
να γίνεται από τη θέση του χειριστού µέσω χειριστηρίων 
που διαθέτει το Π.Μ.Μ. 

 

4.12.2 

Το Π.Μ.Μ. να φέρει το εξάρτηµα της υδραυλικής 
βραχόσφυρας για την κατεδάφιση – διάτρηση δοµικών 
στοιχείων. Ο χειρισµός του εξαρτήµατος να γίνεται από τη 
θέση του χειριστού µέσω χειριστηρίων που διαθέτει το 
Π.Μ.Μ. 

 

4.12.3 

Το Π.Μ.Μ. να φέρει το εξάρτηµα των πηρουνιών για την 
µεταφορά υλικών. Ο χειρισµός του εξαρτήµατος να γίνεται 
από τη θέση του χειριστού και µέσω χειριστηρίων που 
διαθέτει το Π.Μ.Μ. 

 

4.12.4 
Οι περιγραφές των εξαρτηµάτων που δύνανται να 
προστεθούν στο Π.Μ.Μ. να δηλώνονται στην Τεχνική 
Προσφορά. 

 

4.12.4 
Η διάθεση µηχανήµατος που δύναται να φέρει µεγαλύτερο 
αριθµό εξαρτηµάτων(από αυτά που περιγράφονται στις 
παραγράφους 4.12.1 έως 4.12.3) είναι επιθυµητή. 

 

4.13.1 
Τα ελαστικά του µηχανήµατος να φέρουν σήµα έγκρισης 
τύπου. 

 

4.13.2 

Να είναι καινούργια, κατασκευασµένα εντός δέκα (10) 
µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης του µηχανήµατος 
στις Ε.Σ. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να 
είναι αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστής για τον 
προσφερόµενο τύπο οχήµατος, ο δε κωδικός ταχύτητας 
και φορτίου των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την 
ανώτατη ταχύτητα και φορτίο του οχήµατος 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

4.13.3 
Η µορφή του πέλµατος να είναι κατάλληλη για κίνηση του 
µηχανήµατος σε οµαλό και σε ανώµαλο δρόµο (alltype). 

 

4.13.4 

Επιθυµητό είναι να υπάρχει Κεντρικό Σύστηµα 
Αυξοµείωσης Πίεσης Ελαστικών (CTIS). Το παραπάνω 
δεν αποτελεί απαράβατο όρο. Ο τύπος και το µέγεθος 
των ελαστικών επισώτρων, να δηλώνονται στην 
Τεχνική Προσφορά. 

 

4.14.1 Το Π.Μ.Μ. να χρησιµοποιεί υδρόψυκτο κινητήρα.  

4.14.2 
Το σύστηµα ψύξης να αποτελείται υποχρεωτικά από 
ψυγείο και ανεµιστήρα σε κατάλληλη θέση ώστε να 
διοχετεύεται άµεσα ο αέρας από αυτόν προς το ψυγείο. 
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4.14.3 

Στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα 
ψύξης. Η περιγραφή να περιλαµβάνει αναλυτικά το 
σύστηµα ψύξης (π.χ. ενιαίο ή διαιρούµενο ψυγείο) και 
όλες οι λειτουργίες του. 

 

4.15.1 

Κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται και από τον ακόλουθο 
κατ’ ελάχιστα εξοπλισµό: 
 Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τουλάχιστον 6 
kg για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β και C µε βάση. 
Κατασκευασµένος και πιστοποιηµένος, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νοµοθεσίας που 
ισχύει για το έτος προµήθειας των οχηµάτων. Στην 
Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική 
ικανότητα του πυροσβεστήρα, αντίστοιχη του τύπου και 
του µεγέθους του µηχανήµατος. 
 Πλήρως εξοπλισµένο κυτίο Α΄ βοηθειών. 
 Τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης. 
 Συλλογή εργαλείων (σε κυτίο εντός της καµπίνας ή 
εκτός αυτής), αποτελούµενο από όλα τα εργαλεία 
συνήθους και προγραµµατισµένης συντήρησης, δηλαδή 
τα απαιτούµενα στον χειριστή του µηχανήµατος και στον 
τεχνικό του συνεργείου της µονάδας (κλειδιά, γρασαδόροι, 
εξολκείς κλπ). Κατάλογος των προσφερόµενων εργαλείων 
να περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά. 

 

4.15.1.5 

Το Π.Μ.Μ. θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια µέσω 
κλειδαριάς ή άλλου συστήµατος τουλάχιστον στα 
παρακάτω µέρη (εάν κάποια από αυτά περιβάλλονται 
από άλλα τα οποία ασφαλίζουν µε κλειδαριά, τότε δεν 
απαιτείται η επιπλέον ασφάλιση τους): 
 ∆εξαµενή καυσίµου. 
 Χώρος δεξαµενής καυσίµου. 
 Κουτί εργαλείων. 
 Κουτί µπαταριών. 
 Πόρτες καµπίνας χειριστή. 
 Καπάκι πρόσβασης στον κινητήρα. 
 Σύστηµα ψύξης. 
 Υδραυλικό σύστηµα. 
 Πόρτα πρόσβασης στο δοχείο ψύξης. 
 ∆ιακόπτης αποσύνδεσης µπαταριών. 
 Οι κλειδαριές να λειτουργούν µε τον µικρότερο δυνατό 
αριθµό κλειδιών. 

 

4.15.1.5 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για κάθε 
µηχάνηµα τρεις (3) σειρές κλειδιών. 

 

4.17.1 
Οι κλίσεις εργασίας του έµφορτου µηχανήµατος να είναι οι 
µεγαλύτερες δυνατές. Η ακριβής τιµή τους να δηλώνεται 
στην Τεχνική Προσφορά, εκφρασµένη %. 

 

4.17.2 

 Η ταχύτητα του µηχανήµατος (εµπροσθοπορείας/ 
οπισθοπορείας) σε οµαλό να είναι οι µεγαλύτερη δυνατή. 
Η ακριβή τιµή της ταχύτητας να δηλώνεται στην Τεχνική 
Προσφορά, εκφρασµένη σε km/h. 

 

4.18.1 
Για την τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) όπως στην 
παράγραφο 4.2.4. 

 

4.18.2 
Η επιλογή των χρωµάτων να γίνει σύµφωνα µε τη 
παράγραφο 4.2.4 
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5.1 

Κάθε µηχάνηµα να φέρει ευκρινή, ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη σήµανση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από 
την σύµβαση, µε τα ακόλουθα: 
 Ένδειξη: «Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ». 
 Στοιχεία προµηθευτή. 
 Αριθµός σύµβασης. 
 Επισηµάνσεις µηχανήµατος: Κάθε µηχάνηµα να φέρει 
ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση, που 
παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύµφωνα µε 
την παρ. 1.7.3 Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και παρ. 7 Οδηγίας 
2014/30/ΕΕ: 
  Εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του 
κατασκευαστή και ενδεχοµένως του εντολοδόχου του. 
  Σήµανση CE. 
  Χαρακτηρισµός σειράς ή τύπου. 
  Αριθµός σειράς. 
  Έτος κατασκευής. 
  Πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 
χρήση ή/και προβλέπονται από το πρότυπο 
σχεδίασης/κατασκευής (π.χ. EN 280) οι οποίες να 
δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, όπως: 
  Βάρος µηχανήµατος χωρίς φορτίο. 
  Ένδειξη εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 
 Επισηµάνσεις Κινητήρα: Ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσης κάθε µηχανήµατος να φέρει ευκρινή, 
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση που να παρέχει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
  Στοιχεία, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ. 
  Αριθµός έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VIII τον Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1628 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης 
Σεπτεµβρίου 2016. 
  Σήµανση CE. 

 

6.1.1 

Κάθε µηχάνηµα να παραδίδεται συνοδευµένο από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια/οδηγίες χρήσης/καταλόγους των 
παραγράφων 6.1.1.1 έως και 6.1.1.3, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο), καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα των 
παραγράφων 6.1.1.4, 6.1.1.5, 7.1.1 και 7.3.1: 

 

6.1.1.1 
Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική και στην Αγγλική, εφόσον 
η Ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτότυπου. 

 

6.1.1.2 
Εγχειρίδιο συντήρησης 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου 
κλιµακίου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 

6.1.1.3 

Εικονογραφηµένος κατάλογος στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις 
εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς 
(partnumbers) του κατασκευαστή και των 
υποκατασκευαστών καθώς και οδηγίες για αναγνώριση 
των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, να δίνεται και 
κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ 
(NSN). 

 

6.1.1.4 Έγγραφο παραγράφου 9.1.4.  
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6.1.1.5 

Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου Μηχανήµατος που να 
έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-
2003) ή νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). Ο Επιθεωρητής της 
Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 6.2.1 να 
παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των απαιτούµενων 
ελέγχων/δοκιµών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.3. 

 

6.1.2 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, κατά την παράδοση, 
αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για όποιο 
από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9.1.2 που 
περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά λήγει πριν την 
παράδοση των µηχανηµάτων. 

 

6.1.3 

Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την παράδοση των µηχανηµάτων, Απόφαση 
Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 
3276/Β/12-10-2016). 

 

7.1.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής 
λειτουργίας κάθε µηχανήµατος τουλάχιστον για ένα (1) 
έτος για τα µηχανικά του µέρη, από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

7.1.2 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής, χωρίς την 
επιβάρυνση του Ε.Σ., να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
εξαρτήµατα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του Ε.Σ. ή από 
αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση εµφάνισης 
πολλαπλών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών οι οποίες 
δεν δύναται να αποκατασταθούν µε αντικατάσταση 
επιµέρους εξαρτηµάτων ή το κόστος αποκατάστασής τους 
υπερβαίνει το 50 % της αξίας του µηχανήµατος, αυτό να 
αντικαθίσταται. 

 

7.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του 
Ε.Σ. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό του Ε.Σ. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά µηχάνηµα και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) 
τεχνικούς συνολικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική 
σύµβαση. Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

 

7.2.2 
Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.1 γίνεται σε χώρο του 
Ε.Σ. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση. 
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7.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει και να υλοποιήσει τα 
παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης: 
 Πρόγραµµα εκπαίδευσης. 
 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης. 
 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα. 
 Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα για το 
εκπαιδευόµενο προσωπικό. 
 Προτεινόµενοι Εκπαιδευτές. 

 

7.3.1 

Ο κατασκευαστής, µέσω του προµηθευτή εγγυάται 
εγγράφως την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την παραλαβή κάθε µηχανήµατος, 
καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε 
ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα. Η προσφορά τεχνικής 
υποστήριξης και ανταλλακτικών πέραν του 
προσδιοριζόµενου χρονικού διαστήµατος θα αξιολογηθεί 
θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο).  

 

7.3.1 
Τα παραγγελλόµενα από τον Ε.Σ. ανταλλακτικά να 
παραδίδονται εντός το πολύ είκοσι (20) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

7.3.2 

Κατά την διάρκεια της βασικής εγγύησης να παράσχονται 
µε κόστος που θα βαραίνει τον προµηθευτή και οι τακτικές 
συντηρήσεις (service) συµπεριλαµβανοµένου εργασίας 
και ανταλλακτικών. 

 

8.2 

Χρόνος Παράδοσης: Μέγιστο επτά (7) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
στην διακήρυξη. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 
αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει 
µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται.  

 

8.2 
Θετικά θα αξιολογηθεί η προσφορά µε τον µικρότερο 
χρόνο παράδοσης (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

 

8.3 

Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να χορηγήσει, εφόσον 
διατίθεται, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους, µία (1) 
συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή µε το κατάλληλο 
λογισµικό, άδεια λογισµικού καθώς και την κάλυψη των 
εξόδων αναβαθµίσεων του λογισµικού και της συνδροµής 
χρήσης αυτών για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης των µηχανηµάτων στην 
Στρατιωτική Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) µηχανήµατα. 
Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά, εφόσον διατεθεί η 
συσκευή, να περιλαµβάνονται στην τεχνική 
προσφορά που θα κατατεθεί. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

8.4 

Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη βλαβών, να 
περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το υπόψη 
προσωπικό να δύναται, µετά την εκπαίδευσή του να κάνει 
πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος για τον εντοπισµό 
και αποκατάσταση βλαβών. Ειδικά, για το διάστηµα που 
θα βρίσκεται σε ισχύ η πλήρη εγγύηση του µηχανήµατος, 
να καθοριστούν από τον προµηθευτή αναλυτικά, οι 
εργασίες – επεµβάσεις που δύναται να εκτελεστούν από 
το εκπαιδευµένο προσωπικό της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. 
Αναλυτικά τα εν λόγω στοιχεία να περιλαµβάνονται 
στην Τεχνική Προσφορά που θα κατατεθεί, εφόσον 
διατεθεί διαγνώστης βλαβών. 

 

9.1.3 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, µε την οποία θα 
δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία του ιδιόκτητου 
συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση συνεργαζοµένου 
συνεργείου (σταθερού ή κινητού) για τη συνεργασία του 
µε τον προµηθευτή αναφορικά µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού, καθώς και προσωρινή ή οριστική άδεια 
λειτουργίας. 

 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
  
«Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των αναγραφόµενων στο 
Φύλλο Συµµόρφωσης και των αναγραφοµένων στις αντίστοιχες ΠΕ∆, 
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στη ΠΕ∆». 
 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(2) 
 
 (σφραγίδα – υπογραφή) 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 
 
 (1) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη 
της σχετικής απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, 
που αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στη ίδια γραµµή της πρώτης 
στήλης του πίνακα (παράδειγµα: «Συµφωνώ») και υποχρεωτική παραποµπή 
(όπου απαιτείται) για την τεκµηρίωση / πιστοποίηση των αναφεροµένων εκ µέρους 
του συµµετέχοντος οικονοµικού φορέα µε ανάλογη αρίθµηση. Παράδειγµα:  
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕ∆ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) 

4.1.1 
Τροχοφόρο Π.Μ.Μ. τo οποίο φέρει στο εµπρόσθιο µέρος 
µηχανισµό φορτώσεως (φορτωτή), κατάλληλο για 
εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών επί παντός εδάφους. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 1 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 5, 
παράγραφος 12. 

4.1.2 

Κάθε µηχάνηµα να είναι καινούργιο, σύγχρονης 
τεχνολογίας, στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει σύστηµα 
απλού και ασφαλούς χειρισµού καθώς και να είναι 
κατασκευασµένο τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, 
από την ηµεροµηνία παράδοσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις 
(Ε∆). 

Συµφωνώ. 
∆εν απαιτείται 
παραποµπή. 

Κάθε µηχάνηµα, κατά 
την παράδοσή του θα 
συνοδεύεται από 

………………………. 
στο οποίο αναγράφεται 
ο ακριβής χρόνος 
κατασκευής του. 

4.1.3 
Να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 
νοµοθεσίας. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 2. 

4.1.4 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ, περί 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 

Συµφωνώ. 
 Η εκποµπή θορύβου 
είναι …. έναντι …. της 

…/…/ΕΚ. 
Παραποµπή 1: 

Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 10, 
παράγραφος 25, 

εδάφιο 3. 
Υφίσταται 

ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα, σύµφωνα 

µε την …/…/ΕΚ.      
Παραποµπή 3: 

Βεβαίωση οργανισµού 
……... 

………… …………….. ……………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 
«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Μηχανήµατος ……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., 

Ηµεροµηνία …… 
«2» Υπόδειγµα Σήµανσης CE – Ταµπελάκι κατασκευής 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
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 (2) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 
 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος  

Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ 
∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆:  ΠΕ∆-Α-00749 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆:  2η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ∆: - 

Παράγραφος 
ΠΕ∆ 

Περιγραφή απαίτησης 
Απαντήσεις – 
παρατηρήσεις 

προσφέροντος (1)
 

4.1.1 

Ο υπό προµήθεια Φ/Γ θα είναι καινούργιος, 
αµεταχείριστος, κατασκευασµένος τους τελευταίους 
δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία παράδοσης στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆).  

 

4.1.2 

Ο υπό προµήθεια Φ/Γ να φέρει σήµανση CE – Ταµπελάκι 
κατασκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ και της 
Ελληνικής νοµοθεσίας 

 

4.1.3 

Κάθε µηχάνηµα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών 
2006/42/ΕΚ, περί µηχανηµάτων, 2000/14/ΕΚ, περί 
εκποµπής θορύβου, και 2014/30/ΕΕ,  
περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Στην Τεχνική 
Προσφορά να δηλώνονται 
τα πρότυπα, σύµφωνα µε τα οποία είναι σχεδιασµένο, 
κατασκευασµένο και ελεγµένο κάθε µηχάνηµα και ο 
εξοπλισµός του για την ικανοποίηση των 
προαναφερθέντων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη τους 
καταλόγους των προτύπων που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. EN 
280, ΕΝ 12895, ΕΝ 12053). 

 

4.1.4 

Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται ο προσφερόµενος 
τύπος και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη 
φορά. ∆εν γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η κατασκευή 
έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση. 

 

4.2.1.1 

Το µηχάνηµα να είναι πετρελαιοκίνητο. Εάν πρόκειται για 
προϊόν παραγωγής στην αλλοδαπή, η εταιρία 
αντιπροσωπείας θα πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα 
ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθώς και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

 

4.2.1.2 Ελάχιστο ύψος από το έδαφος (Ground Clearance) 35cm.  

4.2.1.3 

Σε θέσεις του πλαισίου θα υπάρχουν βαθµίδες 
πρόσβασης του προσωπικού, καθώς και ερµάρια για την 
τοποθέτηση όλων των παρελκοµένων, εργαλείων, 
εφοδίων και υλικών, µε τα οποία θα είναι εξοπλισµένος ο 
Φ/Γ. 

 

4.2.1.4 

Θα διαθέτει σύστηµα πρόσδεσης για την µεταφορά του 
από άλλα µέσα µεταφοράς, που θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τέσσερα (4) σηµεία πρόσδεσης, δύο (2) σε 
κάθε πλευρά, µαζί µε τους αντίστοιχους ιµάντες ή 
αλυσίδες και τανυστήρες. 

 

4.2.2.1 

Πετρελαιοκινητήρας (diesel), τετράχρονος, υδρόψυκτος µε 
υπερπληρωτή καυσαερίων (Turbochanger) και σύστηµα 
απευθείας ψεκασµού. Η έκδοση του θα λειτουργεί οµαλά 
σε θερµοκρασίες -20,0

ο
 C έως 40

ο
 C. Η θέση του θα 

επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιµα- 
εξαρτήµατα (φίλτρα, ιµάντες κλπ.). Σε κάθε περίπτωση η 
αντιρρυπαντική τεχνολογία του κινητήρα θα πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και 
Κοινοτική νοµοθεσία  
(Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

4.2.2.2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα θα είναι τα  
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Παράγραφος 
ΠΕ∆ 

Περιγραφή απαίτησης 
Απαντήσεις – 
παρατηρήσεις 

προσφέροντος (1)
 

κατωτέρω: 

4.2.2.3 
Κινητήρας: Μέγιστη ισχύς: Τουλάχιστον 110 KW κατά ISO 
9249(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.2.4 
Κινητήρας: Mέγιστη ροπή: Τουλάχιστον 650 Nm κατά ISO 
9249 . (Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.2.5 Τάση λειτουργίας: 24 V  

4.2.2.6 Φίλτρα  

4.2.2.7 

Φίλτρα: Φίλτρο αέρος: Ξηρού τύπου, δύο στοιχείων, 
πρωτεύον και δευτερεύον, µε ικανότητα καθαρισµού πάνω 
από 95% 

 

4.2.2.8 Φίλτρο λαδιού κινητήρα.  

4.2.2.9  Φίλτρο καυσίµου.  

4.2.2.10  Φίλτρο υδραυλικού υγρού  

4.2.2.11 
Ο κινητήρας θα πρέπει να επιτυγχάνει τις κατωτέρω 
επιδόσεις: 

 

4.2.2.12 
Μέγιστη ταχύτητα πορείας εµπρός 35 km/h 
τουλάχιστον(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.2.13 
 Μέγιστη ταχύτητα πορείας όπισθεν 20 km/h τουλάχιστον. 
(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.2.14 
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης τουλάχιστον 
55%(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.2.15 

 Οι ανωτέρω ταχύτητες θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις 
υπερθέρµανσης ή κακής απόδοσης - λειτουργίας του 
κινητήρα. 

 

4.2.2.16 
Θα φέρει αυτόµατο σύστηµα υποβοηθήσεως εκκινήσεως 
σε χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι και -20,0

ο
 C. 

 

4.2.2.17 

Το µηχάνηµα να είναι εφοδιασµένο κατ’ ελάχιστο µε τα 
όργανα ελέγχου της παραγράφου 4.2.11.9 για τον έλεγχο 
της λειτουργίας και συντηρήσεως του κινητήρα, τα οποία 
πρέπει να είναι ευανάγνωστα από τη θέση του οδηγού. 
Επιπλέον όργανα ελέγχου ή ενδείκτες προειδοποιήσεων, 
των οποίων η ύπαρξη θεωρείται απαραίτητη κατά την 
κρίση του προµηθευτή – κατασκευαστή και φέρονται από 
τα αντίστοιχα µηχανήµατα του είδους που κυκλοφορούν 
στο εµπόριο, θα είναι αποδεκτά. 

 

4.2.2.18 

∆εξαµενή καυσίµου χωρητικότητας τουλάχιστον 190 
λίτρων  κατά προτίµηση µε κρουνό αποστραγγίσεως. 
(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.3 

Σύστηµα ψύξης του κινητήρα:  

Το σύστηµα ψύξεως του κινητήρα πρέπει να εξασφαλίζει 
συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρµανση σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον µέχρι 40

ο
 C. 

 

4.2.4 Σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων  

4.2.4.1 

Να συµφωνεί µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία 97/68/ΕC 
της ΕΕ, για τον περιορισµό των εκπεµπόµενων 
καυσαερίων ή στην εκάστοτε τελευταία ισχύουσα οδηγία. 

 

4.2.4.2 

Ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να έχει έξοδο 
κάθετο προς το πλαίσιο και προς τα άνω. Στο άνω µέρος 
για να εµποδίζεται η είσοδος νερού ή σωµατιδίων στον 
σωλήνα των καυσαερίων, θα διαθέτει ή καπάκι (κλαπέτο) 
ή κατάλληλη διαµόρφωση. 

 

4.2.5 

 Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης  

Η κίνηση θα µεταδίδεται και στους 4 τροχούς, µε 
διαφορικά είτε περιορισµένης ολισθήσεως (limited slip 
differentials) ή αναλογικής ροπής (torque proportioning 
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Περιγραφή απαίτησης 
Απαντήσεις – 
παρατηρήσεις 

προσφέροντος (1)
 

differentials) ή ασφαλιζόµενα διαφορικά (locking 
differentials) απαραιτήτως και στους δύο άξονες. Το 
σύστηµα µετάδοσης της κίνησης θα πρέπει να είναι 
ηλεκτρονικά ελεγχόµενο. Επίσης, το σύστηµα αυτό θα 
πρέπει να είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να απαιτεί την 
ελάχιστη δυνατή συντήρηση.  

4.2.5.1 Μηχανισµός ασφαλείας  

4.2.5.2 

Ο Φ/Γ θα πρέπει να φέρει ανάλογο µηχανισµό ασφαλείας 
ώστε να αποφεύγεται η ακούσια κίνηση του, ακόµη και αν 
ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία µε επιλεγµένη ταχύτητα 
(Neutral Safety Start). 

 

4.2.5.4 

 Ο Φ/Γ θα φέρει τέσσερα (4) ελαστικά χωρίς αεροθάλαµο 
Tubeless Radial, κατάλληλων διαστάσεων σύµφωνα µε το 
κατασκευαστή, όλα όµοια µεταξύ τους. 

 

4.2.5.5 

Τα ελαστικά, θα είναι αµεταχείριστα και καινούργια (η 
ηµεροµηνία κατασκευής τους θα είναι το πολύ ενός έτους 
από την παραλαβή του Φ/Γ). 

 

4.2.5.6  Και οι τέσσερις (4) τροχοί θα είναι κινητήριοι.  

4.2.5.7 

 Και οι δύο άξονες θα φέρουν σύστηµα τελικών 
µειωτήρων, πλανητικού τύπου για µικρότερες φθορές και 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

 

4.2.5.8 
Η ταλάντευση του οπισθίου άξονα ή του οπίσθιου µέρους 
πλαισίου να είναι τουλάχιστον 20

ο
. 

 

4.2.6.1 
 Πλήρως υδραυλικό σύστηµα διεύθυνσης, µε αρθρωτό 
πλαίσιο. 

 

4.2.6.2 
Το πλαίσιο θα µπορεί να στρίβει υδραυλικά τουλάχιστον 
40

ο
 αριστερά ή δεξιά. 

 

4.2.6.3 

 Θα πρέπει να υπάρχει µηχανουδραυλικό σύστηµα 
ασφαλείας της διεύθυνσης, το οποίο θα τίθεται σε 
λειτουργία όταν υπάρξει διακοπή του κυρίως υδραυλικού 
συστήµατος ή όταν το µηχάνηµα είναι σε κίνηση και 
υπάρξει διακοπή του κινητήρα ή οι στροφές του κινητήρα 
είναι χαµηλότερες από ένα όριο ασφαλείας. 

 

4.2.6.4 

Η ελάχιστη εξωτερική ακτίνα στροφής των µπροστινών 
τροχών θα πρέπει να είναι το (µέγιστο) 6 m. 
(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.7.1 

 Φρένα λειτουργίας στεγανά ελαιοδισκόφρενα, 
ενεργοποιούµενα µε υδραυλικό σύστηµα ή αέρα και στους 
τέσσερις τροχούς. 

 

4.2.7.2  Φρένα στάθµευσης.  

4.2.7.3 

 Ελαιοδισκόφρενο ή ξηρού τύπου, πολλαπλών δίσκων, 
ευρισκόµενο στον άξονα εξόδου του συστήµατος 
µετάδοσης της κίνησης, ενεργοποιηµένο µηχανικά µε 
ελατήριο και απελευθερούµενο µε την πίεση του 
υδραυλικού ή µε αέρα. 

 

4.2.7.4 
 Όταν ο χειριστής κινήσεις τον σχετικό µοχλό στην 
κονσόλα, τότε: 

 

4.2.7.5 

Ο µοχλός επιλογής ταχύτητας (εφόσον διατίθεται κιβώτιο) 
θα µεταφέρεται µηχανικά στη νεκρά θέση, έτσι ώστε να 
αποσυνδέεται το κιβώτιο ταχυτήτων. 

 

4.2.7.6 

Το φρένο στάθµευσης θα πρέπει να απελευθερώνεται 
µόνο όταν η πίεση του αέρα ή του υδραυλικού 
συστήµατος, σε ένα τουλάχιστον κύκλωµα ανέβει πάνω 
από ένα όριο ασφαλείας.  

 

4.2.7.7 
Φρένα Ανάγκης 

 Σε έκτακτες περιπτώσεις απώλειας της ικανότητας 
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πέδησης του (/των) κυκλώµατος (/κυκλωµάτων) 
συστήµατος πέδησης θα ενεργοποιούνται φρένα ανάγκης 
που θα φέρει ο Φ/Γ είτε θα παραµένουν ενεργοποιηµένα 
τα φρένα λειτουργίας ή στάθµευσης. 

4.2.8 Υδραυλικό Σύστηµα  

4.2.8.1 
 Θα υπάρχει διπλό κύκλωµα. Η υδραυλική ισχύς θα 
παρέχεται από µία ή περισσότερες υδραυλικές αντλίες. 

 

4.2.8.2 

Το 1
ο
 υδραυλικό σύστηµα θα πρέπει να φέρει 

ενσωµατωµένες βαλβίδες ασφαλείας και θα επενεργεί στο 
σύστηµα ανύψωσης του κάδου, στο γέµισµα του κάδου 
(tipping) και στα προσαρµοζόµενα εξαρτήµατα 
(attachments). 

 

4.2.8.3 

Το υδραυλικό υγρό θα είναι αντιδιαβρωτικό και θα 
λειτουργεί στις θερµοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα της 
παραγράφου 4.2.2.1  

 

4.2.8.4 

Οι σερβοµηχανισµοί θα ενεργοποιούνται από τις βαλβίδες 
χειρισµού (pilot valves), µέσω των βαλβίδων του κυρίου 
1
ου

 κυκλώµατος. 

 

4.2.8.5 
Έλεγχος µέσω χειριστηρίων (joystick), πεντάλ και 
διακοπτών. 

 

4.2.9.1 

 Κάδος Γενικής χρήσης (General Purpose) χωρητικότητας 
2,5 m3 (±10%) µε ενδιάµεσα τµήµατα (segments) 
προσαρµοσµένες µε βίδες (bolt-on) στο κάτω µέρος του 
και αντικαθιστάµενα δόντια. 

 

4.2.9.2 

 Η σύνδεση του κάδου µε τον βραχίονα ανύψωσης 
«µπούµα» του µηχανήµατος, γίνεται µέσω ειδικού 
υδραυλικού εξαρτήµατος (πχ Quick coupler), που 
επιτρέπει την εναλλαγή του κάδου µε άλλα εξαρτήµατα 
(Fork Lift,κά) µέσα σε 60 sec (µέγιστο), χωρίς ο χειριστής 
να κατέβει από την καµπίνα. 

 

4.2.9.3 
 Χειρισµός κάδου από τον χειριστή µέσω των υδραυλικών 
κυκλωµάτων ανύψωσης και κλίσης του κάδου. 

 

4.2.9.4 

Κύκλωµα ανύψωσης (Lift circuit) (τέσσερις θέσεις): 
ανύψωση (raise), κράτηση (hold), χαµήλωµα (lower) και 
επίπλευση (float) . 

 

4.2.9.5 
Κύκλωµα Κλίσης (Tilt circuit) (τρεις θέσεις):  οπίσθια κλίση 
(tilt back), κράτηση (hold) και εκκένωση (dump). 

 

4.2.9.6 

Χαρακτηριστικά Λειτουργίας. Περιστροφή του κάδου στο 
έδαφος προς τα πίσω, σχηµατίζοντας γωνία ανακλίσεως 
τουλάχιστον 40

ο
 µε το οριζόντιο επίπεδο. 

 

4.2.9.7 

Ανατροπή του κάδου προς το εµπρός, στο µέγιστο ύψος, 
σχηµατίζοντας γωνία ανατροπής τουλάχιστον 45

ο
 µε το 

οριζόντιο επίπεδο 

 

4.2.9.8 
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (Lifting capacity) 
τουλάχιστον5.500 kg. (Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.9.9 

Σε θέση µε το πλαίσιο σε πλήρη στροφή, ωφέλιµο φορτίο 
(Payload) τουλάχιστον 4000 kgr, ενσωµατωµένου του 
ειδικού εξαρτήµατος (Quick coupler), που αντιστοιχεί σε 
όγκο 2,5 m3 αδρανών υλικών µε ειδικό βάρος 1.800 kg/ 
m3. (Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.9.10 

Μέγιστη ασκούµενη δύναµη στον κάδο φόρτωσης (Bucket 
Tilt Breakout Force), µε ενσωµατωµένο το ειδικό εξάρτηµα 
(Quick coupler) τουλάχιστον 10.000 kgf. 
(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

4.2.9.11 
Κύκλος λειτουργίας υδραυλικού συστήµατος κάδου το 

μέγιστο: 
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 Ανύψωση κάδου (raising)  6,0   sec 

 Άδειασµα κάδου (dumping)          2,0   sec 

 Καταβίβαση κάδου (lowering) 4,5   sec 

 Σύνολο     12,5  sec 

Ο ανωτέρω συνολικός χρόνος αποτελεί µέγιστη τιµή. 
(Βαθµολογούµενο Κριτήριο).  

Παρατήρηση: Οι επιµέρους χρόνοι (ανύψωση κάδου, 
άδειασµα κάδου, καταβίβαση κάδου είναι ενδεικτικοί 
χρόνοι και όχι   δεσµευτικοί για τον προµηθευτή) 

4.2.10 Το πλήρες βάρος του Φ/Γ θα είναι 13.500kg (±15%).  

4.2.11.1 

Ο θάλαµος του χειριστή θα είναι κλειστός µεταλλικός 
ασφαλείας µε προστατευτικούς δοκούς για προστασία 
από ανατροπή ROPS (Rollover Protective Structure) και 
πτώση αντικειµένων FOPS (Falling Object Protective 
Structure) έτσι ώστε να παρέχεται προστασία από πιθανές 
πτώσεις αδρανών υλικών και βράχων και ανατροπή του 
µηχανήµατος κατά την εργασία αντίστοιχα σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των προτύπων ISO 3449 και ISO 3471. Να 
επισυναφθεί σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση του 
κατασκευαστή. 

 

4.2.11.2 

Η καµπίνα δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυµα για τον 
χειριστή να παρατηρεί τις εργασίες που εκτελεί µε το 
σύστηµα φόρτωσης όταν αυτός είναι καθήµενος. Ο 
θάλαµος να αποτελείται από υαλοπίνακες 
θερµοανακλαστικούς και ασφαλείας, ώστε να µην 
θρυµµατίζονται ακόµη και εάν δηµιουργούνται πολλαπλές 
ρωγµές στην επιφάνεια τους (κατάθεση πιστοποιητικού 
από προµηθευτή). Οι υαλοπίνακες να υποστηρίζονται µε 
σύστηµα κατάλληλο για την διάλυση ή την αποφυγή 
συγκέντρωσης πάγου ή υγρασίας. Η καµπίνα θα πρέπει 
να φέρει τουλάχιστον έναν (1) υαλοκαθαριστήρα και 
εκτοξευτήρα νερού στον µπροστά υαλοπίνακα. Να 
υπάρχουν εξωτερικοί καθρέπτες δεξιά και αριστερά στα 
πλάγια της καµπίνας. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόµενη 
ηχοµόνωση εντός της καµπίνας από τις οδηγίες της ΕΕ. 
Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισµό, εσωτερική κρεµάστρα, 
κάθισµα χειριστή ρυθµιζόµενο, στέρεας κατασκευής, µε 
επένδυση από ύφασµα και ζώνη ασφαλείας 

 

4.2.11.3 

 Ο θάλαµος θα φέρει στην αριστερή πλευρά µια πόρτα για 
πρόσβαση και στην δεξιά ένα πλήρως ανοιγόµενο 
παράθυρο. Η πόρτα θα φέρει κατάλληλο µηχανισµό για 
κλείδωµα, καθώς  και για το άνοιγµα και κλείσιµο της από 
µέσα, από έξω, από τον θάλαµο και από το έδαφος. 

 

4.2.11.4 
 Το άνοιγµα της πόρτας θα µπορεί να γίνεται και από το 
έδαφος. 

 

4.2.11.5 

 Ο θάλαµος θα είναι τοποθετηµένος σε κατάλληλη θέση 
επί του πλαισίου, ώστε ο χειριστής να είναι πάντα σε 
λειτουργική θέση ως προς τον κάδο. 

 

4.2.11.6 
 Ο κινητήρας θα ενεργοποιείται και θα σβήνει µέσω 
διακόπτη µε κλειδί. 

 

4.2.11.7 

 Η λειτουργία του Φ/Γ θα ελέγχεται από ειδικό ηλεκτρονικό 
σύστηµα, που θα προειδοποιεί τον χειριστή µέσω 
ενδεικτικών λυχνιών ή βοµβητή, για τυχόν βλάβη στα 
διάφορα λειτουργικά συστήµατα (κινητήρα, εναλλάκτη, 
υδραυλικών, πέδησης κλπ). 

 

4.2.11,8. Η καµπίνα θα διαθέτει:  

4.2.11.8.1 Σύστηµα θέρµανσης  
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4.2.11.8.2  Σύστηµα αερισµού 3 ταχυτήτων µέσω φίλτρου.  

4.2.11.8.3  Εργοστασιακό Σύστηµα κλιµατισµού (air condition).  

4.2.11.8.4  Κόρνα ενός τόνου.  

4.2.11.8.5 

 Προεγκατάσταση για τοποθέτηση ασυρµάτου VHF/FM 
(προεγκατε- στηµένες καλωδιώσεις και αναµονή 
εγκατάστασης κεραίας) 

 

4.2.11.9 

Στα όργανα ελέγχου θα περιλαµβάνονται : 

 Ηλεκτρικός ωροµετρητής. 

 Μετρητής θερµοκρασίας κινητήρα. 

 Ενδείκτης περιεκτικότητας του δοχείου καυσίµου. 

 Προειδοποίηση απώλειας πίεσης του συστήµατος 
πεδήσεως. 

 

4.2.12 
Ηλεκτρικό Σύστηµα Το ηλεκτρικό σύστηµα θα έχει τα 
κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

 

4.2.12.1 
Ηλεκτρικό κύκλωµα µε αντιπαρασιτική προστασία µε 
γείωση του αρνητικού πόλου. 

 

4.2.12.2 

∆ύο (2) συσσωρευτές των 12 V, που θα είναι κατάλληλοι 
και µε επαρκή χωρητικότητα, για την οµαλή κίνηση και 
λειτουργία και τις ειδικές απαιτήσεις του Φ/Γ. Οι 
συσσωρευτές θα είναι τοποθετηµένοι σε ασφαλή και 
κατάλληλη υποδοχή, σε ικανοποιητικό εξαερισµό, καθώς 
και προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο- συντήρηση και θα 
είναι τύπου ‘’χωρίς συντήρηση’’(Maintenance free). 

 

4.2.12.3 
 Αυτόµατο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήµα 
οπισθοπορειας του Φ/Γ. 

 

4.2.12.4 

Το ηλεκτρικό σύστηµα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Επίσης ο Φ/Γ θα διαθέτει φωτισµό εργασίας και πορείας 
που περιλαµβάνει : 

 

4.2.12.5 Τέσσερις (4) εµπρόσθιους προβολείς.  

4.2.12.6 
Επίσης δύο (2) προβολείς στο πίσω µέρος του 
µηχανήµατος στραµµένους ελαφρώς προς τα κάτω. 

 

4.2.12.7 Φώτα διεύθυνσης (φλας).  

4.2.12.8 Φώτα Stop και Tail lights που προβλέπονται από τον ΚΟΚ.  

4.2.12.9 
Περιστρεφόµενο φάρο στην οροφή της καµπίνας 
ενεργοποιούµενο από τον χειριστή. 

 

4.2.13 Να φέρει διάταξη ρυµουλκήσεως πίσω.  

4.2.13 
∆ιάταξη ρυµουλκήσεως   

Να φέρει διάταξη ρυµουλκήσεως πίσω. 

 

4.2.14.1 

Ο υπό προµήθεια Φ/Γ πριν βαφεί θα καθαρισθεί, θα 
απολιπανθεί και θα ασταρωθεί εσωτερικά- εξωτερικά, 
ώστε να υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 
Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η βεβαιωµένη από 
το εργοστάσιο εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του 
πλαισίου σε έτη . 

 

4.2.14.2 

Κάθε υποψήφιος να υποβάλλει Υ∆ ότι εφόσον 
ανακηρυχθεί ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση έτσι 
ώστε ο χρωµατισµός του µηχανήµατος να είναι µατ 
σκούρος πράσινος, και οι σηµάνσεις σύµφωνα µε την Πα∆ 
9-15/96/ΓΕΣ/1

ο
ΕΓ και των σχετικών τροποποιήσεων 

αυτής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (χρωµατικές 
συντεταγµένες και ανοχές, στιλπνότητα, ανακλαστικότητα 
στο εγγύς υπέρυθρο φάσµα) των χρωµατικών 
αποχρώσεων να είναι αυτοί που χρησιµοποιούν οι Ε.∆. 
και θα καθοριστούν από τη ∆ΜΧ/ΓΕΣ, εκτός εάν ζητηθεί 
άλλος χρωµατισµός από την σύµβαση. 
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4.2.14.3 

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται προ της βαφής των 
οχηµάτων να παραδώσει στην Υπηρεσία ένα µεταλλικό 
πλακίδιο διαστάσεων 0,50 Χ 0,50m βαµµένο µε τις υπόψη 
χρωµατικές αποχρώσεις για έγκριση. 

 

4.2.15.1 
Κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται και από τον ακόλουθο, 
κατ’ ελάχιστα εξοπλισµό: 

 

4.2.15.1.1 

Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τουλάχιστον 6 kg 
για κατηγορίες πυρκαγιάς Α, Β και C µε βάση. 
Κατασκευασµένος και πιστοποιηµένος, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) ή νεότερης νοµοθεσίας που 
ισχύει για το έτος προµήθειας των οχηµάτων. Στην Τεχνική 
Προσφορά να δηλώνεται η κατασβεστική ικανότητα του 
πυροσβεστήρα, αντίστοιχη του τύπου και του µεγέθους 
του µηχανήµατος 

 

4.2.15.1.2 Πλήρως εξοπλισµένο κυτίο Α΄ βοηθειών.  

4.2.15.1.3 Τρίγωνο βραδυπορίας και τρίγωνο ακινητοποίησης.   

4.2.15.1.4 

Συλλογή εργαλείων (σε κυτίο εντός της καµπίνας ή εκτός 
αυτής), αποτελούµενο από όλα τα εργαλεία συνήθους και 
προγραµµατισµένης συντήρησης, των οποίων η ύπαρξη 
θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση της διαδικασίας 
επισκευής, η οποία  περιγράφεται αναλυτικά στο 
εγχειρίδιο συντήρησης του µηχανήµατος. 

 

4.2.16.1 

Γίνεται δεκτός και κατάλογος συστηµάτων ως πρόσθετων 
παρελκόµενων (Options), τα οποία ως σκοπό θα έχουν 
την αύξηση των ικανοτήτων του Φ/Γ 

 

4.2.16.2 

Επιπλέον των ανωτέρω θα προσφερθεί εξάρτηµα  Fork 
Lift (κριτήριο on-off) για ωφέλιµο φορτίο (Payload), 
ικανότητας:  

 

4.2.16.3 
Σε ευθεία θέση τουλάχιστον 4.000kg. (Βαθµολογούµενο 
Κριτήριο). 

 

4.2.16.4  Σε στραµµένη θέση τουλάχιστον 3.600kg.  

4.2.16.5 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα µε προθεσµία έξι (6) µηνών, 
να αποφασίσει για τυχόν προµήθεια των ανωτέρω 
(παράγραφος 4.2.16.1). Τα εν λόγω παρελκόµενα δεν θα 
περιλαµβάνονται στην προσφορά που θα καταθέσει ο 
προµηθευτής και δεν αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης 
από την επιτροπή (θα αξιολογούνται ανεξάρτητα). 

 

4.2.17.1 

Ο Φ/Γ να φέρει, σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2006/42/ΕΚ και 
2014/30/ΕΕ, στερεωµένη σε σηµείο ορατό και προσιτό, 
επάνω σε εξάρτηµα, που δεν επιδέχεται αντικατάσταση, 
πινακίδα του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος. Η 
πινακίδα να περιλαµβάνει, µε ευανάγνωστους και 
ανεξίτηλους χαρακτήρες 

-Σήµανση CE.  

-Χαρακτηρισµός σειράς ή τύπου. 

-Έτος κατασκευής. 

-Ένδειξη εγγυηµένης στάθµης ηχητικής ισχύος, σύµφωνα 
µε Οδηγία 2000/14/ΕΚ  

 

4.2.17.2 

Επιπλέον ο µόνιµα εγκατεστηµένος εξοπλισµός του 
οχήµατος να φέρει σήµανση µε ευανάγνωστους και 
ανεξίτηλους χαρακτήρες σε ορατά σηµεία µε στοιχεία  
σύµφωνα µε οδηγία 2006/42/ΕΕ. 

 

4.2.17.3 

Όλα τα χειριστήρια και τα όργανα να φέρουν 
επεξηγηµατικά σύµβολα ή κείµενο στην Ελληνική γλώσσα, 
τοποθετηµένα πάνω σε αυτά ή πλησίον τους, µε 
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ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες. 

4.2.17.4 

Ο θάλαµος οδήγησης - χειρισµού να φέρει πινακίδα µε 
πληροφορίες ως προς το ύψος, το πλάτος το µήκος και τη 
µάζα του οχήµατος. Η πινακίδα να έχει ευανάγνωστους 
και ανεξίτηλους χαρακτήρες και να είναι τοποθετηµένη σε 
θέση ορατή. 

 

5.1 

Εάν απαιτηθεί ο Φ/Γ θα παραδοθεί συσκευασµένος ώστε 
να προφυλάσσονται τα τµήµατα εκείνα τα οποία είναι 
δυνατόν να φθαρούν ή να υποστούν βλάβη εκ µεταφοράς 
και υπαίθριας αποθήκευσης. Σε κατάλληλη θέση επί του 
πλαισίου θα επικολληθεί ή συγκολληθεί στέρεα µεταλλική 
πινακίδα στην οποία αναγράφονται 

 

5.2 

Επισηµάνσεις Συσκευασιών 

Κάθε Φ/Γ να φέρει ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση 
πάνω στο όχηµα, µε τα κάτωθι: 

-Στοιχεία προµηθευτή. 

-Αριθµός σύµβασης και το έτος κατασκευής. 

 

6.1.1 

Ο Φ/Γ παραδίδεται συνοδευόµενος από τα αντίστοιχα 
εγχειρίδια / οδηγίες χρήσης / καταλόγους  των 
παραγράφων 7.3.1, 7.3.2 και 7.3.3. 

 

6.1.2 

 ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τις εφαρµοζόµενες Οδηγίες 
(2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΚ) η οποία αναφέρει τα 
εναρµονισµένα άλλα διεθνή πρότυπα που 
χρησιµοποιήθηκαν για την ικανοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Οδηγιών. 

 

6.1.3 

 Ο προµηθευτής να προσκοµίσει, εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την παράδοση των µηχανηµάτων, Απόφαση 
Έγκρισης Τύπου Μηχανήµατος Έργων του αρµόδιου 
Υπουργείου σύµφωνα µε την 21867/2016 (ΦΕΚ 
3276/Β/12-10-2016). 

 

6.1.5 

Ο Φ/Γ παραδίδεται µε Πιστοποιητικό Αρχικού Ελέγχου 
Μηχανήµατος που να έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο 
Φορέα Ελέγχου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593  
(ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003) ή νεότερη ΚΥΑ (εφόσον ισχύει). 
Ο Επιθεωρητής της Επιτροπής Παραλαβής της 
παραγράφου 6.2.1 να παρευρίσκεται κατά την διενέργεια 
των απαιτούµενων ελέγχων/δοκιµών, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 6.2.3 

 

6.2.3 

Έλεγχος σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593: Ο 
Επιθεωρητής Μηχανηµάτων της ΕΠ παρευρίσκεται κατά 
την διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων/δοκιµών για 
την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 6.1.1.5 
εφόσον οι έλεγχοι/δοκιµές πραγµατοποιούνται από Φορέα 
Ελέγχου στην Ελλάδα ή εκτελεί τους ελέγχους/δοκιµές 
που προβλέπονται κατά την επιθεώρηση ενός γερανού, 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593 ή νεότερης ΚΥΑ (εφόσον 
ισχύει) και τις διαδικασίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Μηχανηµάτων των Ε.∆. 

 

6.2.4 

Λειτουργικός έλεγχος οχηµάτων: Πραγµατοποιείται, κατά 
την κρίση της ΕΠ, επιπλέον του ελέγχου της παραγράφου 
6.2.3. 

 

6.2.5 

Ο χειρισµός των οχηµάτων, κατά την εκτέλεση των 
ελέγχων των παραγράφων 6.2.3 και 6.2.4, γίνεται από 
χειριστή του προµηθευτή 

 

6.2.6 
Το µηχάνηµα δεν παραλαµβάνεται από την ΕΠ στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

6.2.6.1 Σε περίπτωση έλλειψης εγγράφων ή µη προσκόµισής  
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τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την 
ΕΠ. 

6.2.6.2 

Σε περίπτωση έλλειψης εγγράφων ή µη προσκόµισής 
τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την 
ΕΠ. 

 

6.2.7 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει µέσω της 
επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο 
που κρίνεται σκόπιµος και απαραίτητος χωρίς να 
δεσµεύεται από τον χρόνο ελέγχου. 

Η απουσία τυχόν απαιτήσεων λειτουργικών ελέγχων κατά 
την παραλαβή, στην παρούσα προδιαγραφή, δεν 
απαλλάσσει τον προµηθευτή από την ευθύνη της 
διασφάλισης στους όρους της ΠΕ∆. 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σ' αυτήν την ΠΕ∆ αναλυτικά, 
αναφορικά µε την κατασκευή του Φ/Ε, θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της Ε.Ε που 
ισχύουν και µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, 
στη κατηγορία αυτή των οχηµάτων 

 

7.1.1 

Ο προµηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επιµέρους 
συγκροτηµάτων), στην προσφορά του να εγγυηθεί τη 
καλή λειτουργία του Φ/Γ, για τα πρώτα δύο (2) χρόνια 
τουλάχιστον ή για 3000 Ώρες λειτουργίας (όποιο από τα 
δύο λήξει πρώτο), σε κανονικές συνθήκες χρήσης και 
συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας υποχρεούται να αντικαθιστά ή 
να επισκευάζει εξαρτήµατα ή και το όχηµα ολόκληρο, για 
βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλµένο 
χειρισµό του προσωπικού ή αντικανονική συντήρηση. 
(Βαθµολογούµενο Κριτήριο). 

 

7.1.2 
Ο προµηθευτής να δεσµευθεί για τη δωρεάν εκτέλεση 
εργασιών και υλικών του πρώτου service 

 

7.1.3 

Ο προµηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι 
υποχρεωµένος, µετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή 
ανωµαλίας, να συντάσσει και να καταθέτει στην Υπηρεσία 
έκθεση πραγµατογνωµοσύνης µε τα αίτια – παραλείψεις 
που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 

 

7.1.4 

Το µηχάνηµα θα πρέπει να έχει υποστεί κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική επεξεργασία. Στην Τεχνική Προσφορά να 
δηλώνεται η βεβαιωµένη από το εργοστάσιο/ή 
προµηθευτή εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του 
πλαισίου σε έτη. 

 

7.1.5 

Για την υποστήριξη σε ανταλλακτικά της προµήθειας 
συνολικά να εγγυηθεί για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από 
τη παράδοση. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον 
προµηθευτή για ανταλλακτικά να ικανοποιούνται σε 
τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο 

 

7.1.6 
Ο προµηθευτής να παραδώσει λίστα εξουσιοδοτηµένων 
συνεργείων µε αποθήκη παράδοσης ανταλλακτικών 

 

7.2.1 

Ο προµηθευτής να παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση των 
Ε.∆. εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµερών, σε προσωπικό των Ε.∆. και ειδικότερα σε δύο (2) 
χειριστές ανά µηχάνηµα και τέσσερις έως δέκα (4 - 10) 
τεχνικούς συνολικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική 
σύµβαση. Αντικείµενο εκπαίδευσης θα είναι ο χειρισµός, η 
λειτουργία και η συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των οχηµάτων, σύµφωνα 
µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που να 
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υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 

7.2.2 

Η εκπαίδευση της παραγράφου 7.2.1 γίνεται σε χώρο των 
Ε.∆. ή άλλο κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο στον τόπο 
παράδοσης των οχηµάτων, πριν την παράδοση. 

 

7.2.3 

Ο κάθε προµηθευτής κατά την κατάθεση των προσφορών 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει και να υλοποιήσει τα 
παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης: 

 

7.2.3.1 Πρόγραµµα εκπαίδευσης.  

7.2.3.2 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης.  

7.2.3.3 Εκπαιδευτικά βοηθήµατα και µέσα.  

7.2.3.4 
Ελάχιστα Απαιτούµενα Προσόντα για το εκπαιδευόµενο 
προσωπικό. 

 

7.2.3.5 Προτεινόµενοι Εκπαιδευτές.  

7.3.1 Εγχειρίδιο Χρήσης – Λειτουργίας  

7.3.1.1 

Οι οδηγίες λειτουργίας να περιλαµβάνουν όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το χειρισµό του 
Φ/Γ και του εξοπλισµού του. Να είναι στην Ελληνική και 
στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον η Ελληνική δεν είναι η 
γλώσσα του πρωτοτύπου. 

 

7.3.1.2 

Η θέση και η λειτουργία όλων των συστηµάτων οργάνων 
ελέγχου και εξοπλισµού να καλύπτονται µε φωτογραφίες 
καθώς και περιγραφές που να περιλαµβάνουν κατ’ 
ελάχιστο τα κάτωθι : 

α. Πλήρη περιγραφή του Φ/Γ και εξοπλισµού. 

β. Προετοιµασία για τη λειτουργία και χρήση του Φ/Γ. 

γ. Ηµερησία Επιθεώρηση, συντήρηση από τον χειριστή 
πριν και µετά την χρήση. 

δ. ∆ιαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του Φ/Γ 

 

7.3.2.1 

Ο Φ/Γ να συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και 
επισκευών όλων των κλιµακίων συντήρησης µέχρι 
επιπέδου γενικών επισκευών, όλων των συστηµάτων και 
συγκροτηµάτων του. Στο Εγχειρίδιο να περιγράφεται 
αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του (λύση – 
συναρµολόγηση) και να περιλαµβάνει απαραίτητα 
σχεδιαγράµµατα, και εικονογραφήσεις για τον σκοπό 
αυτό, σε αγγλική ή ελληνική γλώσσα κατανοητή για το 
Τεχνικό Προσωπικό της Υπηρεσίας. Επίσης να 
κατατεθούν τα σχέδια του ηλεκτρικού, πνευµατικού, 
υδραυλικού συστήµατος 

 

7.3.3.1 
Ο Φ/Γ να συνοδεύεται από τρεις (3) εικονογραφηµένους 
καταλόγους ανταλλακτικών. 

 

7.3.3.2 

Να έχουν εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες 
απαραίτητες για τον κατάλληλο προσδιορισµό όλων των 
ανταλλακτικών, των συγκροτηµάτων και ειδικού 
εξοπλισµού. Τα συγκροτήµατα ή τα παρελκόµενα να είναι 
εικονογραφηµένα και να προσδιορίζονται µε σχετικούς 
αριθµούς οι οποίοι να είναι αντίστοιχοι προς τους 
αριθµούς των καταλόγων ανταλλακτικών. Επίσης να 
περιέχουν ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχοµένων. 

 

7.3.4 

Τα εγχειρίδια της παραγράφου 7.3.1 να είναι σε έντυπη 
µορφή και των παραγράφων 7.3.2 και 7.3.3 σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό 
δίσκο). Επιπρόσθετα ο προµηθευτής να εγγυηθεί 
εγγράφως ότι οι όποιες τυχόν µελλοντικές 
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων 
(Updates - Revisions) να στέλνονται δωρεάν στην 
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Υπηρεσία, σε όλη την διάρκεια της υποστήριξης του Φ/Γ. 

8.1 

Ο προµηθευτής να καταθέσει προσφορά για µία σειρά 
των απαιτούµενων ειδικών εργαλείων (Special tools), τα 
οποία λόγω της κατασκευής τους είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση επισκευών από τον Εργοστασιακό φορέα της 
Υπηρεσίας. Επίσης να κατατεθεί κατάλογος συστηµάτων 
ως πρόσθετων παρελκόµενων (Options), τα οποία ως 
σκοπό θα έχουν την αύξηση των ικανοτήτων του Φ/Γ. 

 

8.2 

Οι ανωτέρω προσφορές θα αξιολογούνται ανεξάρτητα και 
δεν θα επηρεάζει την προσφορά για την προµήθεια του 
Φ/Γ. 

 

8.3 

Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα µε την υπογραφή της 
σύµβασης, ή αργότερα και σε προθεσµία έξι (6) µηνών, να 
αποφασίσει για την προµήθεια των υπόψη ειδικών 
εργαλείων ή πρόσθετων παρελκοµένων. 

 

8.4 

 Επιθυµητό είναι ο προµηθευτής να χορηγήσει, εφόσον 
διατίθεται, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση κόστους, µία (1) 
συσκευή διακρίβωσης βλαβών (συσκευή µε το κατάλληλο 
λογισµικό, άδεια λογισµικού καθώς και την κάλυψη των 
εξόδων αναβαθµίσεων του λογισµικού και της συνδροµής 
χρήσης αυτών για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης των µηχανηµάτων στην 
Στρατιωτική Υπηρεσία), για κάθε δύο (2) µηχανήµατα. 
Αναλυτικά στοιχεία – χαρακτηριστικά, εφόσον διατεθεί η 
συσκευή να περιλαµβάνονται στην Tεχνική Προσφορά 
που θα κατατεθεί. 

 

8.5 

Η εκπαίδευση στη χρήση του διαγνώστη λαβών, να 
περιλαµβάνεται στην εκπαίδευση του τεχνικού 
προσωπικού της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το υπόψη 
προσωπικό να δύναται, µετά την εκπαίδευση του να κάνει 
πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος για τον εντοπισµό 
και αποκατάσταση βλαβών. Ειδικά, για το διάστηµα που 
θα βρίσκεται σε ισχύ η πλήρη εγγύηση του µηχανήµατος, 
να καθοριστούν από τον προµηθευτή αναλυτικά, οι 
εργασίες- επεµβάσεις που δύναται να εκτελεστούν από το 
εκπαιδευµένο προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, 
χωρίς να επηρεάζεται η εγγύηση αυτού. Αναλυτικά τα εν 
λόγω στοιχεία να περιλαµβάνονται στην Τεχνική 
Προσφορά που θα κατατεθεί, εφόσον διατεθεί διαγνώστης 
βλαβών. 

 

8.6 
Τόπος Παράδοσης: Θα ορίζεται από την ∆ιακήρυξη του 
∆ιαγωνισµού 

 

8.7 
Χρόνος  Παράδοσης : Θα ορίζεται από την ∆ιακήρυξη του 
∆ιαγωνισµού 

 

9.1 Στην Τεχνική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται:  

9.1.1 

Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, που θα περιλαµβάνουν τις 
διαστάσεις / διάφορες τοµές, και την χωροταξική 
διευθέτηση των διαφόρων συγκροτηµάτων. Επίσης 
αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Γ, τα αναγκαία 
σχέδια ή φυλλάδια (Prospectus) και να επισηµανθούν 
τόσο η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της υπόψη ΠΕ∆ 
όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτές ή ακόµη 
πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες, για να είναι 
δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση 

 

9.1.2 

Τεχνικό Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον 
διαφορετικών όψεων του οχήµατος, υπό κλίµακα, το 
οποίο να περιλαµβάνει τιµές εξωτερικών διαστάσεων, 
γωνιών προσέγγισης και αποχώρησης, εδαφική ανοχή 
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κάτω από τα διαφορικά 

9.1.3 
Βεβαίωση συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές ρύπων 
(§4.2.4.1) 

 

9.1.4 
Απογραφή παρελκοµένων επί του Φ/Ε (§4.2.15 & 
§4.2.16) εργαλείων, πρόσθετου ή προαιρετικού 
εξοπλισµού. 

 

9.1.5 Τα χαρακτηριστικά των ελαστικών (§4.2.5.5).  

9.1.6 
Οι εγγυήσεις που παρέχονται και η φιλοσοφία Συντήρησης 
(§7.1). 

 

9.1.7 

Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης Συστήµατος ∆ιαχείρισης της 
Ποιότητας κατά ISO 9001

 
ή ισοδύναµο , για το εργοστάσιο 

κατασκευής και των εξουσιοδοτηµένων συνεργείων (για 
την τεχνική υποστήριξη των οχηµάτων). Τα πιστοποιητικά 
να έχουν εκδοθεί από φορέα  διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ 
ή άλλο ισότιµο φορέα διαπίστευσης. 

 

9.1.8 

Αναλυτικός κατάλογος (χωρίς τιµές) των απαραίτητων, 
κατά την κρίση του προµηθευτή, ανταλλακτικών και 
αναλώσιµων για την προληπτική συντήρηση ενός 
οχήµατος, για τις πρώτες 3000 ώρες. 

 

9.1.9 

Έγγραφη δέσµευση για δωρεάν πρώτο service σε 
εργασία και ανταλλακτικά. Υπεύθυνη δήλωση του 
προµηθευτή, µε την οποία θα δηλώνεται η ύπαρξη και η 
τοποθεσία του ιδιόκτητου συνεργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση 
συνεργαζοµένου συνεργείου εντός της περιοχής της 
περιφέρειας ή πλησίον αυτής (µεταφορά µε έξοδα του 
προµηθευτή), ή κινητής µονάδας συνεργείου (σταθερού ή 
κινητού) για τη συνεργασία του µε τον προµηθευτή 
αναφορικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και 
προσωρινή ή οριστική άδεια λειτουργίας αυτού. 

 

9.1.10 
∆έσµευση του προµηθευτή για το χρόνο παράδοσης της 
προµήθειας.( ορίζεται στην ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού) 

 

9.1.11 

Τα έγγραφα συµµόρφωσης των παραγράφων 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10, 2,11, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2.2, 4.2.2.11, 
4.2.2.18, 4.2.5, 4.2.6.1, 4.2.6.4, 4.2.9.1, 4.2.9.8, 4.2.9.9, 
4.2.9.10, 4.2.11.1, 4.2.11.2, 4.2.14.1, 4.2.15.1.1, 4.2.16.1, 
4.2.16.2, 7.1, 7.2.1, 8.1. 

 

9.1.12 

Έγγραφα που να αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα 
στοιχεία για την αξιολόγηση των βαθµολογούµενων 
κριτηρίων. 

 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  
  
«Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των αναγραφόµενων στο 
Φύλλο Συµµόρφωσης και των αναγραφοµένων στις αντίστοιχες ΠΕ∆, 
υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στη ΠΕ∆». 
 

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ(2) 

(σφραγίδα – υπογραφή)
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 (1) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συµφωνία ή την υπερκάλυψη της 
σχετικής απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που 
αντιστοιχεί στον αριθµό που συµπληρώθηκε στη ίδια γραµµή της πρώτης στήλης του 
πίνακα (παράδειγµα: «Συµφωνώ») και υποχρεωτική παραποµπή (όπου απαιτείται) 
για την τεκµηρίωση / πιστοποίηση των αναφεροµένων εκ µέρους του συµµετέχοντος 
οικονοµικού φορέα µε ανάλογη αρίθµηση. Παράδειγµα: 

 

Παράγραφος 
ΠΕ∆ 

Περιγραφή απαίτησης Απαντήσεις – 
παρατηρήσεις 
προσφέροντος 

4.1.1 Ο υπό προµήθεια Φ/Γ θα είναι καινούργιος, 
αµεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατασκευασµένος το ίδιο 
έτος ή µεταγενέστερο από το έτος διεξαγωγής του 
εκάστοτε ∆ιαγωνισµού (Σε περίπτωση που υπάρχει 
ετοιµοπαράδοτος Φ/Γ, αυτός δεν µπορεί να είναι 
κατασκευής παλαιότερης του ενός έτους από την 
ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού). 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 1 
Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 5, 
παράγραφος 12 

4.1.2 Ο υπό προµήθεια Φ/Γ θα πληροί τους κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόµενους, θα 
φέρει την σήµανση CE και θα συνοδεύεται από 
Πιστοποιητικό Συµµορφώσεως ΕΕ, σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες (σχετ. 3), που ισχύουν για τα εν 
λόγω µηχανήµατα. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 2. 

4.1.3 Ο Φ/Γ θα είναι κατασκευασµένος µε επιµέλεια και 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν στην ΕΕ 
και διεθνώς, από αναγνωρισµένο οίκο του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού, αποδεδειγµένα εξειδικευµένο σ’ αυτή 
την κατηγορία των υλικών, µε δυνατότητα παροχής 
άµεσης τεχνικής υποστήριξης στη χώρα µας. 

Συµφωνώ. 
Παραποµπή 3. 

4.1.4 Όλα τα µέρη του Φ/Γ πρέπει να είναι στιβαρής 
κατασκευής και ικανά να µεταφέρουν το φορτίο τους µε 
ασφάλεια και την µέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω 
από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το 
κέντρο βάρους του Φ/Γ θα βρίσκεται στο χαµηλότερο 
δυνατό σηµείο κάτω από όλες τις συνθήκες εργασίας. 
Ο Φ/Γ θα διαθέτει ελάχιστη στατική γωνία κλίσεως 
(οριακή γωνία ανατροπής σε πλευρική κλίση) 28ο 
(53%) περίπου. 

Συµφωνώ. 
 Παραποµπή 1: 
Τεχνικό Εγχειρίδιο 
Μηχανήµατος σελ. 10, 
παράγραφος 25, εδάφιο 
3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

«1» Τεχνικό Εγχειρίδιο Μηχανήµατος ……, υπ. αριθ. ……, Έκδοση …., 
Ηµεροµηνία …… 

 
«2» Υπόδειγµα Σήµανσης CE – Ταµπελάκι κατασκευής 
 
«3» Βεβαίωση οργανισµού ……... 
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 (2) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος. 
 
 

 

 Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής 

  

  

Ανχης (ΤΘ) Γεώργιος Κωστόπουλος   

    Τµχης/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/4  
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