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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  

Αναθέτουσα αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, που εδρεύει στη Λαµία. 

 Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού είναι η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 

Η επιτροπή διαγωνισµού θα ορισθεί µε απόφαση του Προϊσταµένου της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικού. 

Ο διαγωνισµός υπόκειται στις διατάξεις: 

� του Ν. 2286/95 περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆. και 

ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

� του κανονισµού προµηθειών του ∆ηµοσίου Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10-7-

2007), 

� του Π∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ε.Κ. 

και του Συµβουλίου της 16-11-2005»  

� του Ν. 2362/1995 περί δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις. 

� του Ν. 2522/97, «∆ικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/08-

09-1997) 

� του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ ΤΑ) κώδικας διοικητικής διαδικασίας. 

� των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

� του 1564/2005 Κανονισµού της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, περί 

∆ηµοσιεύσεων στην Εφηµερίδα των Ε.Κ. 

� του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ-87/7-6-2010) «Σύσταση – Συγκρότηση 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

� τις αριθµ: 885/ 2011, 1125 / 2011 και 20 / 2012 αποφάσεις της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στα πλαίσια της οµαλής λειτουργίας του ΧΥΤΑ ∆οµοκού Ν. Φθιώτιδας και για 

να επιτευχθεί υψηλός βαθµός συµπίεσης των απορριµµάτων, η υπηρεσία 
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αποφάσισε την προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού (ερπυστριοφόρου προωθητή 

γαιών), η οποία θα γίνει µε βάση τη εγκεκριµένη µελέτη (τις τεχνικές 

προδιαγραφές, προϋπολογισµό µελέτης- προσφοράς, τιµολόγιο µελέτης - 

προσφοράς και τα υπόλοιπα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στο φάκελο του 

έργου). 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, για το σύνολο της προµήθειας της παρούσης, 

ανέρχεται στο ποσό των € 344.400,00, µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 

Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και η 

χρηµατοδότηση του έργου γίνεται µέσω του ΕΣΠΑ/Π.Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013» µε τη συµµετοχή του ∆ιαρθρωτικού Ταµείου 

ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο, µε την παρούσα, διαγωνισµό είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

Προκήρυξη. 

 Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και 

ανεπίδεκτες εκτίµησης, δεν  ικανοποιούν απαράβατους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών και της διακήρυξης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την 

Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΟ - ΓΛΩΣΣΑ 

 Η ελληνική γλώσσα είναι η επίσηµη γλώσσα, κατά το διαγωνισµό, και η 

επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης του Αναδόχου. Όλα τα έγγραφα για τη συµµετοχή στο 

διαγωνισµό (προσφορές κ.λπ.) θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός από 

τεχνικά συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus). Τα δικαιολογητικά, για τη συµµετοχή 

στο διαγωνισµό, αλλοδαπών συµµετεχόντων, θα υποβληθούν και επίσηµα 

µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας του 

διαγωνισµού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Κείµενα από άλλη γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε κόστος που θα 

βαρύνει τον προσφέροντα. 

 Όλα τα παραδοτέα έγγραφα και Εκθέσεις του Ανάδοχου, που αφορούν την 

εκτέλεση της Σύµβασής του (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή), θα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Κείµενα από άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε κόστος που θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Αναδόχου θα 

διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Σύµβασης του Αναδόχου, απαιτηθεί, για τις ανάγκες επικοινωνίας των 
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µερών, διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται 

από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα επιβαρύνει τον ίδιο. 

 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά 

∆ικαστήρια και συγκεκριµένα από τα ∆ικαστήρια Λαµίας, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

ανάδοχο, εφαρµογή δε έχει το άρθρο 37 του Π.∆. 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν, εγγράφως, στην αρµόδια για τη διενέργεια 

του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσω του Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων της, ως εξής: 

►Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

 Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του 

φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 

απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

►Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν 

την συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια 

του διαγωνισµού, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της 

επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν, κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση 

του σχετικού φακέλου. 

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 

εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 

αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση 

αυτού. 

 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό, κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της 

υποβολής της. 



 

 
6 

►Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 

προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας 

αρχής. 

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την 

σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της 

προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

►Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα 

των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/07, µέσα σε χρονικό 

διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής 

έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. 

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της στον µειοδότη, κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική 

απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω 

τριηµέρου προθεσµίας. 

 ● Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

 ● Σε περίπτωση που ζητηθούν, από τους ενδιαφερόµενους, συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ 

της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του 

Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως 

άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους 

οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να 

έχει δικαίωµα ένστασης, δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/07. 

 ● Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 

αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό 

αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες 

αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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 ● Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της 

σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την 

αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

 ● Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική 

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

 Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την 

διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

● Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 

και 2 του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης 

υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 

µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε 

χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (παράβολα από 

κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 

και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και 

το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του 

ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-κριτήρια ανάθεσης 

 Ο διαγωνισµός θα είναι ανοικτός, µε σφραγισµένες προσφορές και η ανάθεση 

θα γίνει µε το κριτήριο της «πλέον συµφέρουσας, από οικονοµικής άποψης, 

προσφοράς». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει µέχρι 23/3/2012 

και ώρα 10,00 π.µ. να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, µέσα στη προθεσµία που 
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ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη στο γραφείο της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που βρίσκεται στον 3ο όροφο στην ταχ. δ/νση:       

Πλατεία Ελευθερίας 3,  Τ.Κ. 35100 Λαµία   

ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών η 10:00 πρωινή της 23/03/2012, 

 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 

και παραλαµβάνονται, µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 

προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσµα ή δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 

118/07, δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισµό, δικαίωµα συµµετοχής έχουν :  

α) φυσικά πρόσωπα, 

β) νοµικά πρόσωπα, 

γ) ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

δ) συνεταιρισµοί, 

οι οποίοι διαθέτουν, εν ισχύ, την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 

Ν.2513/97. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών 

προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε την προϋπόθεση ότι όλα τα 

πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες, που έχουν 

υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου. 
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Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική 

µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

προκηρυσσόµενο, µε την παρούσα, Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων θα 

υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή κοινοπραξίας, κατά την έννοια του Ελληνικού 

∆ικαίου, µετά την ανάθεση και πριν την υπογραφή της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση 

τα µέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για το 

συνολικό έργο, έναντι της Υπηρεσίας. 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την 

προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π. 

∆. 118/07, η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων, συνιστά λόγο 

αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό : 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007, η 
οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
µε Φ.Π.Α., ήτοι ………. €. 
Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 
που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, − δεν 
έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07, − δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του 
εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, καταστάσεις, − είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του 
εδ. α της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, − είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) 
του εδ. β της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, − δεν τελούν σε κάποια από 
τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07, κατάσταση. 
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07. 
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
 Ο προσφέρων, οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, να 
καταθέσει επί ποινής αποκλεισµού, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, ότι :  

(α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

(β) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 

(γ) Έλαβε γνώση των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης και 

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς. 

(δ) Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου. 

(ε) ∆εν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 
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διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί 

δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

(στ) ∆εν κατέθεσε υποψηφιότητα µε περισσότερες από µία προσφορές στον 

παρόντα διαγωνισµό. 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 
118/07, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07 και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται, κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆. 118/07. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) 

που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική 

γλώσσα. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : 

� η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, 

� ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της, 

� ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

� η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και 

� τα στοιχεία του Προσφέροντα. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

προσφορά στοιχεία. 

Ειδικότερα : 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά. 

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Άρθρο 14), τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η τεχνική προσφορά πρέπει να υποβληθεί εις διπλούν, δηλαδή µέσα 

στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται εκτός από το πρωτότυπο και ένα 

απλό αντίγραφο. Το πρωτότυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα 

υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε το άλλο αντίτυπο. Το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 

αντίτυπο πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του Προσφέροντα ή του 
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Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του πρέπει να µονογράφονται πρωτοτύπως από 

τον ίδιο. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, 

σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει, κατά τον έλεγχο, να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση κοινοπραξιών - ενώσεων 

προµηθευτών, υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την 

κοινοπραξία - ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης 

ευθύνεται εις ολόκληρο. 

 Η ευθύνη αυτή, σε περίπτωση κατακύρωσης, εξακολουθεί µέχρι της πλήρους 

εκτέλεσης της σύµβασης. Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η 

ποσότητα του είδους ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολό της 

προσφοράς. Σε περίπτωση µη δυνατότητας ανταπόκρισης κάποιου µέλους της 

Κοινοπραξίας - Ένωσης στις υποχρεώσεις της, εφαρµογή έχει η παρ. 3 του άρθρου 7 

του Π. 118/07. 

 Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του 

άρθρου 5 της παρούσας, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η 

παραπάνω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο της προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Σύµφωνα µε ότι ορίζει το άρθρο 19 του Π.∆. 118/07, η αποσφράγιση των 

προσφορών, στον ανοικτό διαγωνισµό, γίνεται ∆ηµόσια από την Επιτροπή 
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∆ιαγωνισµού, η οποία είναι πενταµελής και συγκροτείται σύµφωνα µε το αρ. 38 του 

Π.∆. 118/07. 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές 

που υποβάλλονται στην επιτροπή, εκτός της οριζόµενης, από την παρούσα, 

προθεσµίας δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Για την 

αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής : 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται, κατά φύλλο, τα 

δικαιολογητικά, παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 

τους. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται 

και φυλάσσεται από την Υπηρεσία. Η επιτροπή διαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση θα 

ελέγξει τα δικαιολογητικά του κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό και θα 

ανακοινώσει, µέσω της Υπηρεσίας, στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε δηµόσια 

συνεδρίασή της, αυτούς που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και τους 

λόγους της απόφασης απόρριψής τους. 

 Η αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς γίνεται µόνο για όσους 

προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί, µε βάση τα δικαιολογητικά. Η αποσφράγιση γίνεται 

σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς τηλεφωνικά ή µε fax ή 

έγγραφο, δύο (2) τουλάχιστον µέρες προ της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των 

τεχνικών προσφορών. Κατά την συγκεκριµένη ηµέρα αποσφραγίζεται ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς και µονογράφεται, κατά φύλλο, εκτός από τα prospectus. 

 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

µονογράφεται και φυλάσσεται από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 Η επιτροπή του διαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση, θα αξιολογήσει τις 

τεχνικές προσφορές. Μετά την αξιολόγηση θα συντάξει πρακτικό και θα ανακοινώσει, 

µέσω της Υπηρεσίας, στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε δηµόσια συνεδρίασή της, 

τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν, µετά την 

ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

στους διαγωνιζόµενους, που έλαβαν µέρος και η τεχνική τους προσφορά έγινε τεχνικά 

αποδεκτή, τηλεφωνικά ή µε fax ή έγγραφο, δύο (2) τουλάχιστον µέρες προ της 

ηµεροµηνίας αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

 Οι οικονοµικές προσφορές των προσφορών που κρίθηκαν τεχνικά απαράδεκτες 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον προσφέροντα, πριν την διαδικασία 

αποσφράγισης των υπολοίπων οικονοµικών προσφορών. 

 Η επιτροπή διαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση, θα αξιολογήσει τις 

οικονοµικές προσφορές. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό 
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και θα ανακοινώσει, µέσω της Υπηρεσίας, στους προσφέροντες, εγγράφως ή σε 

δηµόσια συνεδρίασή της, την τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες επί εκατόν είκοσι 

(120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το 

χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς 

τους. 

 Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο από τον προβλεπόµενο στη 

διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

Υπηρεσία ∆ιενέργειας, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 

ίσο µε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. 

 Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία 

∆ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες 

πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 

απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την 

αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές 

δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

 Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η 

κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο, µόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 

τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συµφέρουσα, 

από οικονοµικής άποψης, προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07. 

 Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία : 

� Η συµφωνία των προσφερόµενων υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 
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� Η καταλληλότητα των προσφερόµενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για 

τον οποίο προορίζονται. 

� Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 

� Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, 

εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

� Η απαιτούµενη ικανότητα, εµπειρία, ειδίκευση και διατιθέµενος εξοπλισµός, εκ 

µέρους του προµηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη. 

� Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού. 

 Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι 

Προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς 

όρους της ∆ιακήρυξης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών 

προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

συνιστούν απόρριψη της προσφοράς. 

 Η κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

της ∆ιακήρυξης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η 

πλέον συµφέρουσα, µε βάση την ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης : 

 

∆ιαδικασία οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης 

 Τα τεχνικά κριτήρια κατατάσσονται σε δύο οµάδες: α) την οµάδα των 

κριτηρίων τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας-απόδοσης και β) την οµάδα των 

κριτηρίων τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης. 

 Για κάθε µία οµάδα ορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας (σ.β.): για την (α) 

οµάδα ο σ.β. είναι 70% ενώ για την (β) 30%. 

 Για κάθε ένα κριτήριο της κάθε οµάδας ορίζεται ένας επί µέρους συντελεστής 

βαρύτητας, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 Το κάθε ένα επί µέρους στοιχείο των δύο οµάδων κριτηρίων βαθµολογείται 

αυτόνοµα µε βάση το 100, ως εξής : 

� Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων είναι 100 για τις περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές. 

� Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι το 110 για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
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� Για κάθε ένα κριτήριο υπολογίζεται η σταθµισµένη βαθµολογία, ως το γινόµενο του 

επί µέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του κριτηρίου. 

 Η τελική βαθµολογία της προσφοράς είναι το άθροισµα όλων των 

σταθµισµένων βαθµολογιών. Η τελική βαθµολογία, µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται 

από 100 ως 110 βαθµούς. 

 Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη, η οποία παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο 

της τιµής προσφοράς προς τη τελική βαθµολογία της προσφοράς. 

 

α/α Κριτήρια τεχνικών προδιαγραφών και 
ποιότητας 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
(σi) 

Βαθµολογία 
(βi) 

Γενικός 
Συντελε
στής 
Βαρύτη
τας 

1.1 Συµφωνία των προσφερόµενων µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 

50% β1 

1.2 Αποδοτικότητα, λειτουργικότητα και 
καταλληλότητα του προσφερόµενου 
εξοπλισµού, για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
για τον οποίο προορίζονται 

20% β2 
70% 

 
 
 
 
 
 
 

α/α Κριτήρια τεχνικής υποστήριξης και 
κάλυψης 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
(σi) 

Βαθµολογία 
(βi) 

Γενικός 
Συντελε
στής 
Βαρύτη
τας 

2.1 Απαιτούµενη ικανότητα, εµπειρία, εκπαίδευση 
προσωπικού στο χειρισµό και τη συντήρηση 
των µηχανηµάτων, ειδίκευση και διατιθέµενος 
εξοπλισµός, εκ µέρους του προµηθευτή, για 
την τεχνική υποστήριξη του έργου της 
προµήθειας 

5 β3 

2.2 Ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την 
πώληση (after sales) και της τεχνικής 
βοήθειας, εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς 
και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 

10 β4 

2.3 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 10 β5 
2.4 Χρόνος παράδοσης 5 β6 

30% 

Με βάση τα στοιχεία των πινάκων έχουµε : 

� Α = Τελική βαθµολογία προσφοράς = Σ (σi*βi) 

� Β = (Τιµή οικονοµικής προσφοράς) / Α 

� Συµφερότερη προσφορά είναι αυτή που έχει τον µικρότερο λόγο Β. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τεχνική προσφορά 

 Η τεχνική περιγραφή θα είναι στην ελληνική γλώσσα, µε πλήρη, σαφή και 

αναλυτικά τεχνικά στοιχεία, χωρίς να αποκλείεται η ανάγκη αιτήσεως, υπό της οικείας 

επιτροπής αξιολόγησης, συµπληρωµατικών στοιχείων. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά 

πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν 

να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα. 

 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δίνουν σαφή απάντηση σε κάθε σηµείο των 

τεχνικών προδιαγραφών και ειδικά στους απαράβατους όρους αυτής, που αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, πρέπει δε να συνοδεύουν την τεχνική 

προσφορά τους, εκτός από αυτά που προβλέπουν τα προηγούµενα άρθρα, µε τα 

ακόλουθα : 

 Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφεροµένου εξοπλισµού [προσπέκτους 

(τεχνικό εγχειρίδιο χειρισµού & συντήρησης), κ.λπ.] (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

 Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν 

πρέπει να υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται στη παρούσα διακήρυξη (ΟΡΟΣ 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). Μικρότερος χρόνος θα αξιολογηθεί και µπορεί να θεωρηθεί 

πλεονέκτηµα και να εκτιµηθεί, κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

 Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει προσωπικό της 

Ν.Α.Ι. στο χειρισµό και συντήρηση των µηχανηµάτων (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

 Στoιχεία τεχvικής υπoστήριξης (παρεχόµεvo SERVICE απo τov πρoµηθευτή) & 

υπεύθυvη δήλωση για ύπαρξη γvησίωv αvταλλακτικώv και αvαλωσίµωv υλικώv 

λειτoυργίας τoυ εξοπλισµού για µια 15ετία. Ο προµηθευτής θα διαθέτει πλήρως 

εξοπλισµένα συνεργεία επισκευής των µηχανηµάτων και θα προσκοµίσει κατάσταση 

του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχολείται µε την τεχνική 

υποστήριξη των µηχανηµάτων (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν ότι εγγυώνται την 

ποιότητα των προσφεροµένων υλικών (εγγύηση καλής λειτουργίας) για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος (από την οριστική παραλαβή), χωρίς χρέωση υλικών και εργασίας 

(ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). Παρεχόµενη εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης αποδεκτής 

του ενός (1) έτους, θα θεωρείται ως πλεονέκτηµα και θα εκτιµηθεί, κατά την 

αξιολόγηση της πρότασης. 

 Κατάλογο παρόµοιων προµηθειών από τον διαγωνιζόµενο, όπου θα φαίνονται 

αναλυτικά το αντικείµενο, η αξία, το χρονικό διάστηµα της προµήθειας, οι αποδέκτες 

τους και θα συνοδεύονται από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ή δηλώσεις του 
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προσφέροντος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι όσο το δυνατό αναλυτικά και 

εµπεριστατωµένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του διαγωνιζοµένου, η 

οποία θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Οικονοµική προσφορά 

 Στο κόστος θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος εξοπλισµού, εγκατάστασης, 

εκπαίδευσης προσωπικού αλλά και µεταφοράς στον τόπο προορισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Για όλες τις εγγυήσεις που απαιτούνται από την διακήρυξη, εφαρµογή έχει το 

άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο σε επτά ( 7 ) µήνες, από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει στο ΧΥΤΑ Βόρειας Φθιώτιδας του ∆ήµου 

∆οµοκού, σύµφωνα µε ότι ορίζει το Π.∆. 118/07, άρθρα 26 έως και 33. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την 

προµήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τον εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 Η oριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίvει απo αρµόδια 

επιτρoπή, µε βάση τις vόµιµες διαδικασίες. 

Η διαδικασία παραλαβής θα περιλαµβάνει τόσο µακροσκοπικό έλεγχο όσο και 

πρακτική δοκιµασία και θα συνταχθούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 27 του Π∆118/07. 

 Σε περίπτωση που το παραδοτέο αποδειχθεί απορριπτέο ή παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση, ο Ανάδοχος υπόκειται στις 

προβλεπόµενες από τη Σύµβαση κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα : 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού, 



 

 
18 

β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του, µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, 

γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφόσον ισχύουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στον προµηθευτή, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.∆. 118/07 και αυτός 

υποχρεούται να προσέλθει, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης (το 

κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη), προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και η λήξη της 

ισχύος της πρέπει να είναι δύο (2) τουλάχιστον µήνες µετά την οριστική παραλαβή 

της προµήθειας (άρθρο 25 παρ. 5 του Π.∆. 118/07). 

Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 

ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε το οριζόµενα στο άρθρο 

34 του Π.∆. 118/07. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον όσα 

αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.∆. 118/07, θεωρείται δε ότι 

εκτελέστηκε όταν: 

� Παρελήφθη οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το αντικείµενο της προµήθειας. 

� Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

� Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα 

προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 19. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 Για τη διαδικασία κηρύξεως προµηθευτή εκπτώτου ή µη και για τις 

επιβαλλόµενες κυρώσεις, εφαρµογή έχει το άρθρο 34 του Π.∆. 118/07. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των, κατά περίπτωση, 

απαιτούµενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικές 

υπηρεσίες από τις προβλεπόµενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό 

αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας 

Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων, που είναι πιθανό να προκύψουν 

και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του 

συµπληρωµατικού αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από 

κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόµενου για ίδιες ή παρόµοιες 

αντίστοιχα υπηρεσίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος του έργου θα γίνει σε € 

(ΕΥΡΩ), µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και βεβαίως ύστερα από 

την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Κατά την 

πληρωµή, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 

Σε κάθε είδους πληρωµή περιλαµβάνονται ανοιγµένα και τα εξής: 

α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα και το όφελος του Ανάδοχου. 

β. Ο φόροι του Αναδόχου, οι εισφορές στα κάθε είδους ταµεία και κάθε 

είδους προβλεπόµενες κρατήσεις. 

γ. Όλες οι επί µέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συµβατικών 

υποχρεώσεών του, δηλαδή µισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόµατα, τυχόν 

υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και γενικά κάθε 

δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη. 

δ. Οι αµοιβές του κάθε είδους ειδικότητας απασχολούµενου βοηθητικού 

προσωπικού, καθώς επίσης και κάθε είδους δαπάνη για χρήση ή προµήθεια 

εξοπλισµού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος, στα πλαίσια των 

υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα 

γραφεία του Ανάδοχου. 
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ΑΡΘΡΟ 22. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισµού (περίληψη της 

παρούσας) ή τυχόν επαναλήψεων του, βαραίνουν τον ανάδοχο και θα πληρωθούν µε 

την εξόφληση του πρώτου λογαριασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3548 / 2007 

 Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα σταλεί προς δηµοσίευση  

- στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

- στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων)  και  

- στον Ελληνικό Τύπο. 

α) ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ( Αθήνα) 

β) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  (Αθήνα) 

γ) ΛΑΜΙΑΚΟ ΤΥΠΟ   (τοπικός τύπος – Λαµία) 

 

 
 



 

  

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 344.400,00 € 
 

        
  
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  344.400 € (µαζί µε ΦΠΑ 23%) 

 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Λαµία,      /    /2012 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
 
 
 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Λαµία,      /    /2012 

Ο συντάξας 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  
 
 



 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 344.400,00 € 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Προµήθεια και παράδοση στην Περιβαλλοντική ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Βόρειας 

Φθιώτιδας, ενός καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών, όπως το περιγράφουν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και η συγγραφή υποχρεώσεων. 

1 ΤΕΜ 

Κόστος :  1Χ 280.000 € 

ΦΠΑ 23% :  64.400 € 

ΣΥΝΟΛΟ :  344.400 € 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Λαµία,      /    /2012 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
 
 
 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Λαµία,      /    /2012 

Ο συντάξας 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 



 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 344.400,00 € 
 

        
  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Προµήθεια και παράδοση στην Περιβαλλοντική ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Βόρειας 

Φθιώτιδας, ενός καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών, όπως το περιγράφουν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και η συγγραφή υποχρεώσεων. 

1 ΤΕΜ 

Κόστος :  1Χ €  

ΦΠΑ 23% :  € 

ΣΥΝΟΛΟ :   € 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Λαµία,      /    /2012 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
 
 
 

Λαµία,      /    /2012 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 

 
Ο προσφέρων 

 

 
 
 
 
       



 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 344.400,00 € 
 

        
  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
α/α 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ  
 

(€) 
 
1 
 

 
Ερπυστριοφόρος προωθητής 
γαιών  

 
1 

 
280.000 

 
280.000 

 
ΣΥΝΟΛΟ 280.000,00 

ΦΠΑ 23% 64.400,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 344.400,00 

  
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Λαµία,      /    /2012 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 
 
 
 

Λαµία,      /    /2012 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 344.400,00 € 
 

 
        
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
α/α 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ  
 

(€) 
 
1 
 

 
Ερπυστριοφόρος προωθητής 
γαιών 

 
1 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 23%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Λαµία,      /    /2012 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
 
 
 
 

Λαµία,      /    /2012 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 

 
Ο προσφέρων 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 344.400,00 € 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 

 Η παρούσα αφορά την προµήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου 

προωθητή γαιών µε κατάλληλο εξοπλισµό για λειτουργία σε χωµατερή, που θα 

χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Χ.Υ.Τ.Α. ∆οµοκού. 

 

Άρθρο 2ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 Το υπό προµήθεια µηχάνηµα θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, πρόσφατης 

κατασκευής, αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου µε καλή φήµη στο εξωτερικό και 

τη χώρα µας.  Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του ΧΥΤΑ. 

 

ΙΙ. ΟΧΗΜΑ 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο θα είναι µονοκόµµατο ισχυράς χωµατουργικής κατασκευής, πλήρους 

κιβωτιοειδούς σχεδιασµού, ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης και δυνάµεις 

στρέβλωσης. 

Όλη  η επιφάνεια θώρακα (ποδιά) θα αποτελείται από διαιρούµενες πλάκες χαλύβδινων 

ελασµάτων τοποθετηµένων έτσι ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σκουπιδιών, όλες δε οι 

κεφαλές των κοχλιών συγκράτησης δε θα εξέχουν της επιφανείας τους. 

Το σκάφος σε όλες τις λοιπές επιφάνειες του θα είναι στιβαρής κατασκευής, θα 

εξασφαλίζει το µέγιστο βαθµό στεγανοποίησης των εσωτερικών χώρων από στερεά 

σωµατίδια και θα παρέχει τη δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε λειτουργικά σηµεία 

κατά τη συντήρηση ή επισκευή του. 

    Το βάρος του µηχανήµατος θα πρέπει να είναι περίπου 23.500 kg. 

  Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις του µηχανήµατος έτσι όπως αυτές 

διαµορφώνονται µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για ΧΥΤΑ. 

   



 

  

Κινητήρας πλαισίου  

   Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισµένου 

οίκου µε καλή φήµη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα είναι τετράχρονος, 

πετρελαιοκίνητος, εξακύλινδρος,  ηλεκτρονικά ελεγχόµενος µε απ’ ευθείας ψεκασµό 

(DIRECT INJECTION) µε υπερπληρωτή (TURBOCHARGED) και µεταψύκτη 

(AFTERCOOLER) κατασκευασµένος για να παρέχει εξαιρετική απόδοση ισχύος, να είναι 

αξιόπιστος και να ικανοποιεί τους παγκόσµιους κανονισµούς εκποµπών ρύπων (EPA, 

EU, JMOC).  Ο κινητήρας θα πρέπει να λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανσή του 

να διασφαλίζεται και σε εργασία σε κεκλιµένα επίπεδα.  Η διάταξη των φίλτρων αέρα 

θα είναι κατάλληλη για την προστασία του από συνεχή παρουσία σκόνης και 

αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων στο περιβάλλον εργασίας και να διαθέτει 

προφίλτρο. Επιπλέον θα πρέπει να έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για τη διασφάλιση της 

οµαλής λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποιήσεως σε περίπτωση κινδύνου. 

  Η καθαρή ιπποδύναµη του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 185 ΗΡ κατά EU 

80/1269 και  ISO 9249. 

  Η χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου θα πρέπει να είναι περίπου 420 λίτρα, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του µηχανήµατος. 

  Το σύστηµα ψύξεως του κινητήρα και του ελαίου θα πρέπει να είναι υψηλής ψυκτικής 

αποδόσεως και να εξασφαλίζουν τη συνεχή και οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος. 

Επίσης θα  παρέχουν την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισµό των κυψελών 

και γενικά του χώρου, στις περιοδικές συντηρήσεις του µηχανήµατος.  Το ψυγείο είναι 

επιθυµητό, να αποτελείται από αυτοτελή τµήµατα κυψελών, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η εύκολη και ταχύτατη συντήρηση ή επισκευή του.  

 

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά ελεγχόµενο, πλανητικού τύπου 

(POWER - SHIFT) µέσω µετρατοπέα ροπής µε  τουλάχιστον 3 ταχύτητες εµπρός και 3 

όπισθεν.  Η κατασκευή του θα διασφαλίζει το σύστηµα  από υπερθέρµανση σε υπό 

φορτίο λειτουργία και τον κινητήρα από υπερφορτώσεις κατά τις µεταβολές της 

ταχύτητας.   Ο χειρισµός του κιβωτίου ταχυτήτων θα πρέπει να γίνεται από ένα µοχλό 

που θα ρυθµίζει και τη διεύθυνση του µηχανήµατος.  Η δε αλλαγή των ταχυτήτων θα 

γίνεται ηλεκτρονικά µέσω µπουτόν στο µοχλό διεύθυνσης του µηχανήµατος. 

Επιθυµητό είναι οι τελικές κινήσεις θα πρέπει να είναι υπερυψώµενες πλανητικού 

τύπου, για την όσο δυνατόν καλύτερη λειτουργία του µηχανήµατος σε βεβαρηµένο 

περιβάλλον εργασίας όπως είναι οι χωµατερές. 

 



 

  

Σύστηµα κύλισης - Τροχοί 
Το σύστηµα κύλισης θα περιλαµβάνει ερπύστριες πλάτους τουλάχιστον 560 mm, µονού 

οδόντος, οι οποίες θα πρέπει να είναι αυτολίπαντες, στεγανού τύπου µε διαιρούµενο 

τελικό στοιχείο.  Το σύστηµα θα εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή προστασία του 

µηχανήµατος κατά την εργασία σε ανώµαλο έδαφος από πλευράς αναρτήσεως 

(εύκαµπτο σύστηµα κύλισης). 

  Να δοθούν : 

• Ο αριθµός ραούλων κύλισης ανά ερπύστρια 

• Ο αριθµός πεδίλων ανά ερπύστρια 

• Η ικανότητα αναρρίχησης του µηχανήµατος 

• Όλα τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος κύλισης 

 

Σύστηµα διεύθυνσης – πέδησης 
Το σύστηµα διεύθυνσης θα είναι αναλόγου κατασκευής ως προς το σύστηµα 

µετάδοσης κίνησης και θα εξασφαλίζουν την οµαλή κίνηση του µηχανήµατος.  Η 

αλλαγή της διεύθυνσης του µηχανήµατος θα πρέπει να γίνεται από ένα µοχλό 

εργονοµικά τοποθετηµένο στην καµπίνα χειρισµού.  Όλοι οι έλεγχοι κινήσεως του 

µηχανήµατος θα γίνονται από ένα µοχλό.   

Να δοθούν : 

• Λεπτοµερής περιγραφή του συστήµατος πέδησης 

• Περιγραφή φρένων λειτουργίας 

• Περιγραφή φρένων στάθµευσης 

• Περιγραφή φρένων εκτάκτου ανάγκης 

 

Υδραυλικό σύστηµα 
Θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισµού σύστηµα µεταβλητής παροχής µε 

αντιστάθµιση φορτίου (LOAD SENSING). 
Να δοθούν : 

• Πλήρης περιγραφή του υδραυλικού συστήµατος  

 

Καµπίνα - Ηλεκτρικό σύστηµα  
Η καµπίνα θα είναι ασφαλείας ROPS /FOPS ηχοµονωµένη, θερµοµονωµένη και µε 
κλιµατισµό (απαραίτητος εξοπλισµός για λειτουργία σε χωµατερές), κάθισµα χειριστού 
πλήρως ρυθµιζόµενο. 
Να δοθεί πλήρης περιγραφή του εξοπλισµού που περιλαµβάνεται. 
Θα φέρει κατ΄ ελάχιστον τα   παρακάτω όργανα ενδείξεων και ελέγχου : 

o θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα 

o θερµοκρασίας υδραυλικού λαδιού 

o θερµοκρασίας λαδιού συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

o στάθµης καυσίµου 



 

  

o στροφόµετρο  

o ηλεκτρονικό σύστηµα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών (του οποίου θα 

δοθεί αναλυτική περιγραφή) 

o ηλεκτρονικό ωρόµετρο 

Θα εκτιµηθεί ο όσο το δυνατόν µεγαλύτερος αριθµός πληροφοριών που θα µπορεί να 
παρέχει το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου 
 

 

ΙΙΙ. ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Σύστηµα διαµόρφωσης 
Το σύστηµα διαµόρφωσης θα µετακινείται υδραυλικά.  

Λεπίδα προώθησης    

Θα περιλαµβάνει λεπίδα τύπου SU χωρητικότητας τουλάχιστον 5,6 m3 µε 

δυνατότητα πλευρικής κλίσης (Single Tilt) για εργασίες σε διαµόρφωση εδαφών του 

ΧΥΤΑ µε αδρανή υλικά.  Υποχρεωτικά θα φέρει καθ’ ύψος ειδική σχάρα για τη 

διαχείριση απορριµµάτων και για την προστασία του ψυγείου του κινητήρα, µε 

αντίστοιχη χωρητικότητα λεπίδας περίπου 11,2 m3. 

Η λεπίδα θα είναι ισχυράς κατασκευής από χάλυβα, ανθεκτική στις φθορές µε 

αντικαθιστώµενες προστατευτικές λάµες στα άκρα της για τη µεγαλύτερη δυνατή 

προστασία κατά της φθοράς και θα ελέγχεται υδραυλικά µέσω ενός µοχλού από την 

καµπίνα του χειριστού.  

 
Σύστηµα αναµόχλευσης 

Οπίσθιος αναµοχλευτής    

 
Το µηχάνηµα θα είναι εξοπλισµένο µε αναµοχλευτή πολλαπλών οδόντων 

παράλληλου σχεδιασµού µε τρία (3) νύχια αναµόχλευσης και θα ελέγχεται υδραυλικά 

µέσω ενός µοχλού από την καµπίνα του χειριστού. Να δοθούν : 

• το βάρος του αναµοχλευτή 
• τη µέγιστη ελεύθερη απόσταση από το έδαφος 
• τη µέγιστη δύναµη διείσδυσης 
• το µέγιστο βάθος αναµόχλευσης 

 

Πρόσθετος εξοπλισµός 
  Το µηχάνηµα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο κατάλληλα για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και θα πρέπει να δοθεί, 

επί ποινή αποκλεισµού,  πλήρης περιγραφή µε τον πρόσθετο εξοπλισµό που 

περιλαµβάνεται για την προστασία του µηχανήµατος για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

 
 



 

  

ΙV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
◊ Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η εγγύηση του µηχανήµατος θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους ανεξαρτήτων 

ωρών εργασίας.  Η αποκατάσταση των ζηµιών θα γίνεται απαραίτητα στον τόπο που 

εργάζεται το όχηµα και η µετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση των 

βλαβών θα γίνεται εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί 

βλάβης. 

Στην προσφορά θα αναφερθούν τα δωρεάν service που θα γίνουν εντός της 

εγγύησης 

 

◊ Συντήρηση  - Ανταλλακτικά 

       Θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο που θα 

καλύπτεται κατά το χρόνο της εγγύησης το µηχάνηµα, καθώς και οι υπάρχουσες 

αποθήκες ανταλλακτικών, τις οποίες η επιτροπή αξιολόγησης µε επιτόπια 

επίσκεψής της στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή θα διαπιστώσει και θα κρίνει. 

       Επίσης θα δηλωθεί υποχρεωτικά, στην προσφορά ότι ο προµηθευτής εγγυάται την 

εξασφάλιση των απαιτούµενων ανταλλακτικών, κατά προτίµηση για µια δεκαετία 

τουλάχιστον  και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του τιµοκαταλόγου που 

θα ισχύει κάθε φορά. 

 

◊ Χρόνος παράδοσης 

       Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των επτά 

( 7 ) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, η δε υπέρβαση του χρόνου 

παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

◊ Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών θα γίνει επαρκώς κατά 

την ηµεροµηνία της παραλαβής του οχήµατος και µε βάση τα τεχνικά έντυπα που θα 

χορηγηθούν. 

 

◊ Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το όχηµα είναι : 

    Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική . 

    Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφηµένο. 

 

◊ Καµιά προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, 

αρκεί στα προσκοµιζόµενα στοιχεία των προσφορών να περιλαµβάνονται όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται, για την δηµιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του 



 

  

προαναφερθέντος οχήµατος. Με ποινή αποκλεισµού από την παραπέρα διαδικασία, 

τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από τα επίσηµα έγγραφα στοιχεία του 

κατασκευαστή. 

 
  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Λαµία,      /    /2012 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΤΕ/ΠΣΕ 
 
 
 
 

Λαµία,      /    /2012 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 

 
Ο προσφέρων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Στην Λαµία σήµερα, …………………, ο πρώτος των συµβαλλοµένων κ. ……….., 

………….., εκπροσωπώντας µε την ιδιότητά του αυτή τη Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2286/95 και 

του Π.∆. 118/07, "Περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και Ν.Π.∆.∆." κ.λπ. και 

ο δεύτερος των συµβαλλοµένων κ. ……………………………………, νόµιµος 

εκπρόσωπος …………………… του/της ………………………….. Α.Φ.Μ. ………………….., 

συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

1. Ύστερα από την αρ. …/…/…-…-2012 απόφαση της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία κατακυρώθηκε, στο δεύτερο των 

συµβαλλοµένων, ο ανοικτός διαγωνισµός για την «Προµήθεια 

Ερπυστριοφόρου Προωθητή Γαιών», ο πρώτος των συµβαλλοµένων 

αναθέτει στο δεύτερο την προµήθεια του παραπάνω εξοπλισµού, όπως αυτός 

αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της υπ’ αριθµ. ………… σχετικής 

διακήρυξης. Η ανάθεση αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της 

προαναφερόµενης διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής, και την 

προσφορά (τεχνική και οικονοµική) του αναδόχου, που αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 

Συνολικό ποσό κατακύρωσης: ……………………….. €, συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 

2. Τόπος παράδοσης των ανωτέρω ειδών ορίζεται  

………………………………………………………………………………………………., σύµφωνα µε ότι 

ορίζει το Π.∆. 118/07, άρθρα 26 έως και 33. 

3. Ο τρόπος παράδοσης προσδιορίζεται από την υπ’ αριθµ. ……….. 

διακήρυξη και τα άρθρα 26 και 27 του Π.∆. 118/07. 

4. Η παράδοση των ανωτέρω ειδών ορίζεται σε επτά ( 7 ) µήνες το 

αργότερο από την υπογραφή του παρόντος, σύµφωνα µε την προσφορά του 

και σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 του Π.∆. 118/07. 

5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο αντισυµβαλλόµενος 

κατέθεσε την υπ΄ αριθµ. ……………………………………………εγγυητική επιστολή της 

Τράπεζας ………………………………………,  η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του άρ. 



 

  

25 του Π.∆. 118/07 για ποσό των ΕΥΡΩ…………………………... Ο χρόνος ισχύος 

της εγγυητικής επιστολής είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο, κατά 

τον οποίο, βάσει της διακήρυξης, η υπηρεσία υποχρεούται να παραλάβει τα 

υλικά, συν δύο (2) µήνες. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στον 

προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

εξοπλισµού, εφόσον έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της …….., 

που απορρέουν από την εκτέλεση της σύµβασης και αφού αντικατασταθεί µε 

εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης των αγοραζοµένων 

ειδών, για πoσό ίσo µε τo 2% της αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα 

καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας των 

ειδών. σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 

6. Για τη µη εµπρόθεσµη παράδοση ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, 

σύµφωνα µε τους όρους αυτής και της διακήρυξης, επιβάλλονται οι 

προβλεπόµενες, από τα άρθρα 32, 33 και 34 του Π.∆. 118/07, κυρώσεις και 

ρήτρες και κατά την προβλεπόµενη, απ΄ αυτά, διαδικασία. 

7. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί η παρούσα σύµβαση να 

τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

8. Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 

ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις µεταξύ τους 

σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα 

λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα από τα ∆ικαστήρια 

Λαµίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό. 

9. Η πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος του έργου θα γίνει σε 

(ΕΥΡΩ), µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και βεβαίως 

ύστερα από την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε 

χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση 

των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Κατά την πληρωµή, γίνεται 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 

 Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, συντάχτηκε η σύµβαση αυτή, η οποία, 

αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε 

δύο {2} αντίγραφα όµοια. 

 Από αυτά, το ένα (1) κατατέθηκε στο εποπτεύον την εφαρµογή της 

συµβάσεως αυτής, Τµήµα προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 



 

  

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το δε άλλο, παραλήφθηκε από τον 

Προµηθευτή. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό 

διεθνή διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ». 

2.  Η χρηµατοδότηση του έργου, συνολικού προϋπολογισµού  344.000 €   γίνεται 

µέσω του ΕΣΠΑ/Π.Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013» 

µε τη συµµετοχή του ∆ιαρθρωτικού Ταµείου ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.         

3. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η 23 / 03 / 2012  ώρα 10:00 π.µ.. 

Εάν για κάποιο λόγο δεν γίνει ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί στις 30 / 03 / 2012 

και ώρα 10:00. 

4. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 17.200,00 €. 

5.  Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει στο ΧΥΤΑ Βόρειας Φθιώτιδας του ∆ήµου 

∆οµοκού.  

6. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. το πλήρες κείµενο της προκήρυξης είναι δηµοσιευµένο στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα www.pste.gov.gr. 

8. Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τηλέφωνο 22313-53331 κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες. 

       

         Λαµία,    /     /2012  
      Ο Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικού α/α 

 
                                                                               Κύρκος Βασίλειος  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστηµα                ………………………… 
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)                     Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
  ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 
 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…......................υπέρ της εταιρείας……………………………………....  
∆/νση ………………………………………….για τη συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………………………………….  
για την προµήθεια ……………………………………………… σύµφωνα  
µε την υπ΄ αριθµ………../……….∆/ξή σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας 
καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη 
η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά 
σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………………………… 
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 

 
 
 



 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται 
ο όρος: 
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά 
ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.» 
 

ή 
 
«η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007». 
 
 
 
 
 

                     Ο Προϊστάµενος 
                 ∆/νσης Οικονοµικού α/α 
 
 
                      Βασίλης  Κύρκος 

 


