
 1 

  

 
 

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛ. : 01/2017 
 
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Σ Η  : 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΤΟ (2) ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΩΝ  ΗΜΙΥΟΡΣΗΓΩΝ 
4X4 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ TURBO DIESEL» 

 
 
 

Σ Ε Τ Φ Η       Δ Η Μ Ο Π Ρ Α ΣΗ  Η  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2017 

 

17PROC006042944 2017-04-07



 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Προμόθεια δύο (2) καινούργιων 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  

turbo diesel.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 58.000,00 €     

Αριθμόσ Πρωτ.: 395  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 

O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΕΤΑ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 

             διακηρύςςει ότι εκτύθεται ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ η 

δημόςια ςύμβαςη προμόθειασ υλικών, με τύτλο «Προμόθεια δύο (2) καινούργιων 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  turbo diesel», προώπολογιςμού πενόντα οκτώ 

χιλιϊδων ευρώ (58.000,00€), με κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα 

από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, μόνο βϊςει τησ τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) , ςύμφωνα με  

α) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και  

β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

 Όλεσ οι τιμϋσ ςτο τιμολόγιο προςφορϊσ επύ ποινό απαραδϋκτου ςυμπληρώνονται 

ολογρϊφωσ. Αριθμητικό μόνο αναγραφό τιμόσ ςτο τιμολόγιο δεν λαμβϊνεται υπόψη.  

Η ελϊχιςτη προθεςμύα διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού εύναι δώδεκα (12) ημϋρεσ από την 

ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςύμβαςησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.., ςύμφωνα με τα ϊρθρα 

66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παρϊλληλα θα παρϋχεται ελεύθερη, ϊμεςη 

και πλόρησ πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςτην ιςτοςελύδα τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ  

www.deyao.gr. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ την 27/04/2017 ημϋρα Πϋμπτη ενώπιον τησ Επιτροπόσ 

διαγωνιςμού ςτο κτύριο τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ Αγ. Θεοδώρων 202  με καταληκτικό ώρα 

υποβολόσ των προςφορών την 11:00πμ. 

Η εν λόγω δημόςια ςύμβαςη προμόθειασ υλικών θα χρηματοδοτηθεύ από ύδιουσ πόρουσ 

που ϋχουν προβλεφθεύ ςτον Προώπολογιςμό τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. του 2017 ςτον κωδικό KA 15-03-

0018.  

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθϋςουν προςφορϊ για το ςύνολο του 

προώπολογιςμού. Οι ποςότητεσ και η ενδεικτικό αξύα των ζητούμενων ειδών με CPV 

34100000-8 αποτυπώνονται ςτο Σεύχοσ Σιμολόγιο Μελϋτησ – Ενδεικτικόσ 

Προώπολογιςμόσ. 
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Αναθϋτουςα αρχό :  Δ.Ε.Τ.Α ΟΡΕΣΙΑΔΑ  

Διεύθυνςη: Αγ. Θεοδώρων 202 - Ορεςτιϊδα  Σ.Κ. 682 00. 

Σηλϋφωνο: 2552 081882, 2552 023474 

Fax: 2552 081442 

 

Άρθρο 1 

Ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

Η προετοιμαςύα, ανϊθεςη, ςύναψη και εκτϋλεςη τησ εν λόγω δημόςιασ ςύμβαςησ τησ 

προμόθειασ διϋπεται από τισ διατϊξεισ: 

 Σου Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 

(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Μϋχρι τισ 31/12/2016) του Ν.3886/2010(Α'173) «Δικαςτική προςταςία κατϊ τη ςύναψη 

δημοςίων ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου τησ 21ησ Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

τησ 25ησ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου 

Ευρωπαΰκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 11ησ Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 Σου Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύςταςη ενιαίασ Ανεξϊρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβϊςεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςίων Συμβϊςεων…»  

 Σου N. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 Σου Ν. 3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων» όπωσ ιςχύει ςύμφωνα 

με την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16. 

 Σου Ν. 3852/2010 «Νϋα αρχιτεκτονικό τησ αυτοδιούκηςησ και τησ αποκεντρωμϋνησ 

διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» όπωσ ιςχύει ςύμφωνα με την παρ. (29) αρ. 377 Ν. 

4412/16. 

 Σου Ν. 2690/1999 «Κύρωςη Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 Σου Ν. 4270/2014 «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύα (ενςωμϊτωςη τησ 

Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 Σου ν. 1069/1980 (ΥΕΚ Α΄191) «Περύ κινότρων διϊ ύδρυςη επιχειρόςεων Τδρεύςεωσ 

και Αποχετεύςεωσ» όπωσ ιςχύει. 

 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 

 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη 

τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) 

και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 Σησ με αριθμό 26/2017 απόφαςησ του Δ. τησ ΔΕΤΑΟ, περύ ϋγκριςησ διενϋργειασ τησ 

υπηρεςύασ/ προμόθειασ, των τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακόρυξησ και τησ 

ςχετικόσ δαπϊνησ  
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Άρθρο 2 

Φρόνοσ και τόποσ διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού 

1. Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ την 27/04/2017 ημϋρα Πϋμπτη ενώπιον τησ Επιτροπόσ 

διαγωνιςμού ςτο κτύριο τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ Αγ. Θεοδώρων 202  με καταληκτικό ώρα 

υποβολόσ των προςφορών την 11:00πμ.. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθϋςουν γραπτό ςφραγιςμϋνη προςφορϊ ςύμφωνα 

με τουσ όρουσ τησ παρούςασ, ςτην προαναφερόμενη αύθουςα, ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού ό 

ςτο πρωτόκολλο τησ Τπηρεςύασ.  

3. Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν θα γύνεται αποδεκτό 

καμύα προςφορϊ.  

 

Άρθρο 3 

Σρόποσ λόψησ των εγγρϊφων του διαγωνιςμού και πληροφοριών ό διευκρινύςεων 

επύ όρων διακόρυξησ 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ.14 τησ παρ.1 του ϊρθρου 2 του 

Ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα:  

α) Η παρούςα διακόρυξη,  

β) Σο ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ,  

γ) Σο φύλο ςυμμόρφωςησ. 

δ) Σο Σιμολόγιο μελϋτησ - Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ,  

ε) Σο τεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών (Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ),  

ςτ)  Σεχνικό ϋκθεςη 

ζ) Συχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 

αναθϋτουςα αρχό επύ όλων των ανωτϋρω. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη τησ διακόρυξησ και των εγγρϊφων ςύμβαςησ 

και τευχών ςτην ιςτοςελύδα τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ (http://www.deyaο.gr) ό  να τα 

παραλϊβουν από τα γραφεύα τησ ΔΕΤΑΟ Αγ. Θεοδώρων 202, ΣΚ 682 00, το αργότερο μύα (1) 

εργϊςιμη ημϋρα πριν από την ημερομηνύα διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού κατϊ τισ εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ ( ώρεσ ταμεύου ΔΕΤΑΟ  7.00’ – 14.00’ ).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον 

τα ζητόςουν ϋγκαιρα και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ με την αναθϋτουςα αρχό, τη 

δαπϊνη τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα 

ςτοιχεύα μϋςω των Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ 

αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.  

ε κϊθε περύπτωςη η παραλαβό και ςυμπλόρωςη του εντύπου Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. εύναι υποχρεωτικό για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό.  

Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ όρουσ του διαγωνιςμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν ςτο τηλ. 2552 023474 και 2552 081882, αρμόδιοσ υπϊλληλοσ Δημόπουλοσ 

Κωνςταντύνοσ. 

 

Άρθρο 4 

Γλώςςα ςύνταξησ των προςφορών 

1. Σα απαιτούμενα, ςύμφωνα με το επόμενο ϊρθρο τησ παρούςασ διακόρυξησ, 

δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό ςτη ςυνοπτικό διαδικαςύα, οι τεχνικϋσ και οικονομικϋσ 

προςφορϋσ ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

2. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ 

τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  
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3. Σα ενημερωτικϊ και τεχνικϊ Υυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα – εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο, ςτο ςύνολο ό μϋροσ αυτών, μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα χωρύσ 

να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό, εκτόσ αν διαφορετικϊ ορύζεται ςτο Σεύχοσ 

των Σεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 5 

Παροχό διευκρινύςεων για τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, η Δ.Ε.Τ.Α.Ο. παρϋχει ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 

ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με 

τισ προδιαγραφϋσ και τυχόν ςχετικϊ δικαιολογητικϊ το αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από τη 

λόξη τησ προθεςμύασ που ϋχει οριςτεύ για την παραλαβό των προςφορών. 

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, 

(λόγοι αποκλειςμού) 

A) Οι δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτον ςυνοπτικό -διαγωνιςμό υποβϊλλουν μαζύ με την 

προςφορϊ τουσ, επύ ποινό αποκλειςμού και τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 

I) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη 

των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, όπου ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορϋασ θα δηλώνει ότι δεν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη 

καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

1. υμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την 

καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L300τησ 11.11.2008 ς.42), 

2. Δωροδοκύα όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ 

διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των 

κρατών –μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕC 195 τησ 25.6.1997, ς.1) και ςτην παρϊγραφο 1 του 

ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ –πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 

2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα 

(ΕΕL192τησ31.7.2003,ς.54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα  ό ςτο 

εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

3. Απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 

οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων 

(ΕΕC316τησ27.11.1995,ς.48), η οπούα κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α’48),   

4. Σρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ 

δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ – 

πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την 

καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕL164τησ22.6.2002,ς.3) ό ηθικό αυτουργύα ό 

ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ 

5. Νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ 

με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη 

νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασ (ΕΕL309 τησ 25  25.11.2005, ς.15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 

εθνικό νομοθεςύα με το Ν.3691/2008 (Α΄166), 
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6. Παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 

τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ 

Απριλύου 2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και 

για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ 

απόφαςησ –πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕL101τησ15.4.2011,ς.1), η 

οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε 

τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 

οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων 

ό ελϋγχου ςε αυτό. 

Η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ιδύωσ: 

αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, 

ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και 

όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου 

II) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 

αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, όπου ο 

εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ θα δηλώνει ότι δεν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του 

όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ κατϊ τα 

οριζόμενα ςτην παρ.2 του ϊρθρου 73 N.4412/2016. 

Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 

Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Η παρούςα παρϊγραφοσ παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εκπληρώςει 

τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων 

τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό 

τουσ. 

III) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 

αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, όπου ο 

εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ θα δηλώνει ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε 

διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από 

εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού 

ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται 

ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, 

προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. 

IV) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη 

των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, όπου ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορϋασ θα δηλώνει ότι δεν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη 

πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ 

δημόςιασ ςύμβαςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ 

ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ. Επύςησ, ότι δεν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ 

ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων 

επιλογόσ ούτε ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ. 

V) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι ϋχει λϊβει γνώςη των 

τεχνικών προδιαγραφών, των όρων τησ παρούςασ διακόρυξησ και των ςχετικών με 

αυτόν διατϊξεων και κεύμενων νόμων και τουσ αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφύλακτα. 
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VI) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη 

των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, όπου ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορϋασ θα δηλώνει το οικεύο Επιμελητόριο ςτο οπούο εύναι εγγεγραμμϋνοσ 

καθώσ και τη δραςτηριότητα ςχετικό με το αντικεύμενο τησ υπηρεςύασ/προμόθειασ.  

VII) Νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα εκπροςώπηςησ: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεύα απαιτεύται: α) ιςχύον καταςτατικό αυτόσ, β) ςειρϊ 

Υ.Ε.Κ. ςύςταςησ, τροποποιόςεων καταςτατικού και γ) Υ.Ε.Κ., ςτο οπούο 

υπϊρχει δημοςιευμϋνη ολόκληρη η ανακούνωςη με το Διοικητικό υμβούλιο και 

την εκπροςώπηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ εταιρεύασ. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημϋνο καταςτατικό, από το οπούο προκύπτει ο 

διαχειριςτόσ τησ Ε.Π.Ε. 

iii. Εϊν ο προςφϋρων εύναι προςωπικό εταιρεύα (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρϋπει να προςκομύςει 

επικυρωμϋνο αντύγραφο του τελευταύου ιςχύοντοσ καταςτατικού. 

Σα παραπϊνω νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα και ςτοιχεύα πρϋπει να αποδεικνύουν την εν γϋνει 

νομικό κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντοσ και από αυτϊ πρϋπει να προκύπτουν ο Πρόεδροσ και 

Διευθύνων ύμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την 

υπογραφό τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθϋωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τη νομικό μορφό των εταιρειών ό κϊθε 

ϊλλου νομικού προςώπου. Σα φυςικϊ πρόςωπα, θα υποβϊλλουν ϋναρξη επιτηδεύματοσ από 

την αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα και τισ μεταβολϋσ του. Σα νομιμοποιητικϊ 

ϋγγραφα εκπροςώπηςησ θα ςυνοδεύονται με πιςτοποιητικό περύ μη τροποπούηςησ, το οπούο 

θα ϋχει εκδοθεύ το πολύ δύο (2) μόνεσ πριν από την διενϋργεια του διαγωνιςμού, ώςτε να 

εξαςφαλύζεται ότι δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ ϊλλη μεταβολό ςτην εταιρικό κατϊςταςη 

ύςτερα από το τελευταύο καταςτατικό ό Υ.Ε.Κ. που ϋχει κατατεθεύ. 

Αν ςε κϊποια χώρα δεν εκδύδονται τα παραπϊνω πιςτοποιητικϊ ό ϋγγραφα ό νομιμοποιητικϊ 

ϋγγραφα εκπροςώπηςησ ό δεν καλύπτουν όλεσ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ, μπορούν να 

αντικαταςταθούν από τα ιςχύοντα ςτη χώρα εγκατϊςταςησ του οικονομικού φορϋα, τα 

οπούα θα υποβληθούν μαζύ με Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεύ και 

θα τα αντιςτοιχύζει. 

B) Οι Ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ θα πρϋπει να 

υποβϊλλουν όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ για κϊθε υποψόφιο που ςυμμετϋχει ςτην 

ϋνωςη. Η Ϊνωςη δεν υποχρεούται να περιβληθεύ ςε ιδιαύτερη νομικό μορφό προκειμϋνου να 

υποβϊλει προςφορϊ, όμωσ ςτην περύπτωςη που τησ ανατεθεύ η ςύμβαςη, πρϋπει να 

περιβληθεύ από την αναγκαύα νομικό μορφό. Επύςησ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ πρϋπει, 

επύ ποινό αποκλειςμού, να υποβϊλλονται χωριςτϊ για κϊθε μϋλοσ τησ. Με την υποβολό τησ 

προςφορϊσ κϊθε μϋλοσ τησ ευθύνεται αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον και ςε περύπτωςη 

κατακύρωςησ τησ ςύμβαςησ ςε αυτό, η ευθύνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ 

τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο, μϋλοσ τησ 

Ϊνωςησ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ του κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ τησ 

ύμβαςησ, τότε εϊν οι ςυμβατικού όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομεύναντα 

μϋλη τησ, η ύμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται ςτο ςύνολό τησ και να παρϊγει όλα τα ϋννομα 

αποτελϋςματϊ τησ. Η δυνατότητα εκπλόρωςησ των ςυμβατικών όρων από τα εναπομεύναντα 

μϋλη εξετϊζεται από τη ΔΕΤΑΟ, η οπούα και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν η ΔΕΤΑΟ 

αποφαςύςει ότι τα εναπομεύναντα μϋλη δεν επαρκούν να εκπληρώςουν τουσ όρουσ τησ 

ύμβαςησ τότε αυτϊ οφεύλουν να ορύςουν αντικαταςτϊτη, με προςόντα αντύςτοιχα του 

μϋλουσ που αξιολογόθηκε κατϊ τη διϊρκεια του διαγωνιςμού. O αντικαταςτϊτησ πρϋπει να 

εγκριθεύ με απόφαςη του Δ.. τησ ΔΕΤΑΟ. 
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Γ) Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ δεν εύναι υποχρεωτικό να φϋρουν ημερομηνύα ταυτόςημη με αυτό 

τησ υπογραφόσ τουσ, η οπούα όμωσ πρϋπει να εύναι εντόσ των τελευταύων τριϊντα (30) 

ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Δεν 

απαιτεύται βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ από αρμόδια διοικητικό αρχό ό τα Κϋντρα 

Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψόφιοσ πϊροχοσ εύναι Ο.Ε. ό Ε.Ε. και ο υπογρϊφων τισ υπεύθυνεσ δηλώςεισ 

ενεργεύ ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ, θα υπογρϊφει οπωςδόποτε κϊτω από την 

εταιρικό επωνυμύα (ςφραγύδα εταιρεύασ και υπογραφό). 

Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτεύται να εύναι υπογεγραμμϋνεσ από μϋλοσ του 

Διοικητικού υμβουλύου τουσ, το οπούο θα ϋχει εκ του καταςτατικού δικαύωμα υπογραφόσ 

και εκπροςώπηςησ, επομϋνωσ θα ενεργεύ ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ και θα 

υπογρϊφει οπωςδόποτε κϊτω από την εταιρικό επωνυμύα (ςφραγύδα εταιρεύασ και 

υπογραφό). 

 

 

Άρθρο 7 

Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό– ειρϊ ιςχύοσ. 

χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ.5 ϊρθρου 316 

και 135 του Ν.4412/2016.  

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η προμόθεια εύναι τα 

αναφερόμενα παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η 

ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται ωσ κατωτϋρω.  

1. Σο ςυμφωνητικό.  

2. Η παρούςα Διακόρυξη.  

3. Η Οικονομικό Προςφορϊ  

               4. Σο τεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών (Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ),  

5. Σο Σιμολόγιο Μελϋτησ - Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ  

6. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ τησ προμόθειασ .  

 

 

Άρθρο 8 

Εγγυόςεισ 

1. Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ περύπτωςησ α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 

εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτεύται. 

2. Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

α)  Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ ορύζεται ςε ποςοςτό πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, εκτόσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

β) Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ 

ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

γ)  Η εγγυητικό καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών  και 

ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχόν απαιτόςεων από τουσ δύο ςυμβαλλόμενουσ. Εϊν ςτο 

πρωτόκολλο παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η 

παραπϊνω ςταδιακό αποδϋςμευςη γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη, κατϊ τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου. 

δ) Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ εκδύδεται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ 

υμφωνύασ περύ Δημοςύων υμβϊςεων, η οπούα κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και ϋχουν, 
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ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από 

το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχεται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και 

Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ 

παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και 

Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ 

επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

ε) Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: 

i.   την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 

ii.  τον εκδότη, 

iii. την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, 

iv.  τον αριθμό τησ εγγύηςησ, 

v.  το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, 

vi. την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του 

οπούου εκδύδεται η εγγύηςη, 

vii.  τουσ όρουσ ότι: 

- η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του 

δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και 

- ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο 

εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου. 

viii. τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του 

διαγωνιςμού, 

ix. την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ο οπούοσ θα εύναι (4) μόνεσ 

μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό  του υλικού ό τησ υπηρεςύασ, 

x. την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 

τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. και  

xi. ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμό 

και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

Οι εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ, ανεξϊρτητα από το όργανο που τισ εκδύδει, πρϋπει 

απαραύτητα να αναφϋρουν ότι αναφϋρουν και οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, με τισ εξόσ 

διαφοροποιόςεισ: 

1. Δεν απαιτεύται αναφορϊ ςτον αριθμό πρωτοκόλλου τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την 

ημερομηνύα διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού. 

2. Θα αναφϋρουν την προμόθεια ό την υπηρεςύα. 

3. Όςον αφορϊ το χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, αυτόσ θα πρϋπει να εύναι 

μεγαλύτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παρϊδοςησ, κατϊ τον χρόνο που με βϊςη τη 

ςύμβαςη η Δ.Ε.Τ.Α.Ο. υποχρεούται ςτην παραλαβό, κατϊ τϋςςερισ (4) μόνεσ. 

ςτ) Οι υπηρεςύεσ τησ ΔΕΤΑΟ επικοινωνούν με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν 

εκδώςει τισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκειμϋνου να διαπιςτώςουν την εγκυρότητα τουσ. Αν 

διαπιςτωθεύ η πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται από το 

διαγωνιςμό και υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα. 

 

 

Άρθρο 9 

Σρόποσ υποβολόσ και ςύνταξησ προςφορών 

1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα 

παραλαβόσ των προςφορών, εύτε (α) με κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) 

με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο 
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πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ 

ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο 

πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, μϋχρι την καταληκτικό 

ημερομηνύα και ώρα παραλαβόσ των προςφορών.  

2. Όςοι επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, απαιτεύται να καταρτύςουν 

και να υποβϊλουν εγγρϊφωσ προςφορϊ με τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ και ότι ϊλλο 

απαιτεύται από την παρούςα διακόρυξη, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα, ςτην 

ελληνικό γλώςςα, ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο.  

3. τον ςφραγιςμϋνο φϊκελο εξωτερικϊ θα αναγρϊφεται ευκρινώσ με κεφαλαύα γρϊμματα: 

α) Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ». 

β) Ο πλόρησ τύτλοσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο.. 

γ) Ο πλόρησ τύτλοσ και ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ. 

δ) Η ημερομηνύα διενϋργειασ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού. 

ε) Σα ςτοιχεύα του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα, δηλαδό η επωνυμύα, η διεύθυνςη, ο 

αριθμόσ τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπύασ (fax) και η ηλεκτρονικό του διεύθυνςη (email). 

ε περύπτωςη Ϊνωςησ οικονομικών φορϋων πρϋπει να αναγρϊφονται τα πλόρη ςτοιχεύα 

όλων των μελών τησ, καθώσ και τα ςτοιχεύα του εκπροςώπου τουσ. 

4. Σα περιεχόμενα του ανωτϋρω φακϋλου ορύζονται ωσ εξόσ: 

α) Ϊνασ (1) υποφϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» 

β) Ϊνασ (1) υποφϊκελοσ με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ». 

γ) Ϊνασ (1) υποφϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ». 

 5. τον υποφϊκελο «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» περιλαμβϊνονται, επύ ποινό αποκλειςμού, 

τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ 

νομοθεςύασ για την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων και ςυγκεκριμϋνα τα ςτοιχεύα που 

ζητούνται ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 τησ παρούςασ διακόρυξησ (δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ).  

6. τον υποφϊκελο «Σεχνικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνονται, επύ ποινό αποκλειςμού, πλόρησ 

Σεχνικό περιγραφό των προςφερόμενων αυτοκινότων, ςυνοδευόμενη από τεχνικϊ ϋγγραφα 

και ςτοιχεύα (φυλλϊδια, prospectus κλπ) που καλύπτουν τα Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ –

Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ παρούςασ μελϋτησ όπωσ επύςησ ςυμπληρωμϋνο και 

υπογεγραμμϋνο αρμοδύωσ το ΣΕΤΦΟ ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΨΗ . 

7. ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, τα τεχνικϊ ςτοιχεύα πρϋπει να υποβϊλλονται 

ξεχωριςτϊ για κϊθε μϋλοσ τησ. 

8. τα περιεχόμενα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να εμφανύζονται 

οικονομικϊ ςτοιχεύα. Ενδεχόμενη εμφϊνιςη οικονομικών ςτοιχεύων αποτελεύ λόγο απόρριψησ 

τησ προςφορϊσ. 

9. τον υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνεται η οικονομικό 

προςφορϊ του ςυμμετϋχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, η οπούα θα πρϋπει να ϋχει ςυνταχθεύ επύ του 

εντύπου οικονομικόσ προςφορϊσ που χορηγεύται από τη Δ.Ε.Τ.Α.Ο., με ποινό αποκλειςμού ςε 

αντύθετη περύπτωςη. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για το ςύνολο τησ προμόθειασ. Όλεσ οι 

τιμϋσ ςτην προςφορϊ, καθώσ και ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ προςφορϊσ, ςυμπληρώνονται 

ολογρϊφωσ επύ ποινό απαραδϋκτου. Αριθμητικό μόνο αναγραφό τιμόσ ςτην προςφορϊ δεν 

λαμβϊνεται υπόψη. 

10. Οι τιμϋσ πρϋπει να περιλαμβϊνουν τισ ενδεχόμενεσ υπϋρ τρύτων κρατόςεισ ωσ και κϊθε 

ϊλλη επιβϊρυνςη, όπωσ προβλϋπεται ςτη διακόρυξη, εκτόσ του Υ.Π.Α., ο οπούοσ θα 

αναφϋρεται χωριςτϊ. Η ςυνολικό τιμό χωρύσ Υ.Π.Α. θα ληφθεύ υπόψη για τη ςύγκριςη των 

προςφορών. 

11. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα 

ό, ςε περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών.  
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12. Προςφορϋσ που τυχόν ϋχουν αποςταλεύ ό υποβληθεύ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα, 

αποςφραγύζονται όλεσ μαζύ μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών. 

13. Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ δεν γύνεται αποδεκτό αλλϊ απορρύπτεται ωσ 

απαρϊδεκτη τροποπούηςη ό απόκρουςη όρου τησ διακόρυξησ ό τησ προςφορϊσ. 

Διευκρινύςεισ δύνονται από τον προςφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπό 

διαγωνιςμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτόν. Από τισ διευκρινύςεισ που 

δύνονται ςύμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται υπόψη μόνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα 

ςημεύα που ζητόθηκαν. Ειδικότερα, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, η 

Επιτροπό μπορεύ να καλεύ εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ να διευκρινύζουν τα ϋγγραφα ό 

δικαιολογητικϊ τησ προςφορϊσ τουσ (δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, τεχνικό ό οικονομικό 

προςφορϊ) που ϋχουν υποβϊλει. Η διευκρύνιςη ό η ςυμπλόρωςη αφορϊ μόνο τισ αςϊφειεσ, 

επουςιώδεισ πλημμϋλειεσ ό πρόδηλα τυπικϊ ςφϊλματα που επιδϋχονται διόρθωςη ό 

ςυμπλόρωςη, ιδύωσ δε παρϊλειψη μονογραφών, διακεκομμϋνη αρύθμηςη, ελαττώματα 

ςυςκευαςύασ και ςόμανςησ του φακϋλου και των υποφακϋλων των προςφορών ό αιτόςεων 

ςυμμετοχόσ, λεκτικϋσ και φραςτικϋσ αποκλύςεισ των εγγρϊφων τησ προςφορϊσ από την 

ορολογύα των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, που δεν επιφϋρουν ϋννομεσ ςυνϋπειεσ ωσ προσ το 

περιεχόμενό τουσ, ελλεύψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιητικϊ ςτοιχεύα. 

 

 

Άρθρο 10 

Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 

1. Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από αυτόν που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα 

τησ ςύμβαςησ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

2. Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη 

διϊταξη του ϊρθρου 97 του Ν..4412/2016, για διϊςτημα ΔΕΚΑ ( 10 ) μηνών, από την 

ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών.  

3. Ο προςφϋρων δεν ϋχει δικαύωμα να αποςύρει την προςφορϊ του ό μϋροσ τησ μετϊ την 

κατϊθεςό τησ, εφόςον αυτό εύναι ςε ιςχύ. ε περύπτωςη που η προςφορϊ ό μϋροσ τησ 

αποςυρθεύ, ο προςφϋρων χϊνει κϊθε δικαύωμα για κατακύρωςη. 

 

 

Άρθρο 11 

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ 

Δεν γύνονται δεκτϋσ με ποινό αποκλειςμού εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, καθώσ και όςεσ 

αναφϋρονται ςε μϋροσ τησ προκηρυχθεύςασ ποςότητασ τησ προμόθειασ. 

 

 

Άρθρο 12 

Ενςτϊςεισ προ τησ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ 

1. Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ κατϊ τησ διακόρυξησ του 

διαγωνιςμού ό τησ νομιμότητασ διενϋργειϊσ του,  ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του 

Ν.4412/2016, ωσ εξόσ :   

α) Κατϊ τησ διακόρυξησ του διαγωνιςμού, ςτη Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ, μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ 

πριν από την ημερομηνύα διενϋργειασ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού. Για τον καθοριςμό τησ 

προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι ημερομηνύεσ τησ δημοςιοπούηςησ τησ περύληψησ 

διακόρυξησ και τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Αν προκύπτει κλϊςμα θεωρεύται ολόκληρη 

ημϋρα. Η ϋνςταςη εξετϊζεται από το Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ, κατόπιν ειςόγηςησ τησ 
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αρμόδιασ υπηρεςύασ. Η απόφαςη αναρτϊται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και οι ενιςτϊμενοι 

λαμβϊνουν γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ με δικό τουσ φροντύδα.  

β) Κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την 

κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη 

υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα εξετϊζεται από το Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α. 

Ορεςτιϊδασ,  μετϊ από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ 

προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η 

απόρριψη τησ ϋνςταςησ.  

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η 

καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ 

εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο 

επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από το Δ τησ 

ΔΕΤΑΟ. 

2. Ενςτϊςεισ που υποβϊλλονται για οποιουςδόποτε ϊλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ 

λόγουσ πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ δεν γύνονται δεκτϋσ. 

3. Οι ενςτϊςεισ κοινοποιούνται επύ ποινό αποκλειςμού , από τον ενιςτϊμενο ςε αυτόν κατϊ 

του οπούου ςτρϋφονται και το αντύςτοιχο αποδεικτικό αποςτϋλλεται ςε φυςικό μορφό ςτο 

αρμόδιο όργανο τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ. 

4. Ενςτϊςεισ που δεν υποβϊλλονται ςύμφωνα με τα παραπϊνω θεωρούνται ωσ μη 

υποβληθεύςεσ. 

  

Άρθρο 13 

Προςφερόμενη τιμό 

1. Η οικονομικό προςφορϊ, δηλαδό η προςφερόμενη τιμό δύδεται ςε ευρώ και θα αναφϋρεται 

η τιμό χωρύσ Υ.Π.Α. ςε ευρώ, καθώσ και αριθμητικϊ και ολογρϊφωσ. 

2. Η προςφορϊ δύνεται ςε ευρώ (€) , χωρύσ ΥΠΑ και περιλαμβϊνει το κόςτοσ προμόθειασ, 

μεταφορϊσ και παρϊδοςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ των 

προμηθευόμενων υλικών, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνεται το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςησ.  

3. Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Προςφορϊ που 

δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό ό δεν δύδεται ενιαύα τιμό απορρύπτεται ωσ 

απαρϊδεκτη.  

4. ε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 

αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που 

υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. 

5. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ ΜΟΝΟ για το ςύνολο του προώπολογιςμού του 

αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 

6.  Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ που υπερβαύνουν το ςυνολικό προώπολογιςμό τησ 

υπηρεςύασ που αποτυπώνεται ςτον ενδεικτικό προώπολογιςμό. 

7. Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη, απορρύπτεται 

ωσ απαρϊδεκτη, μετϊ από προηγούμενη γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ διαγωνιςμού. 

8. Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ διαγωνιςμού, ουςιώδεισ 

αποκλύςεισ από τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ απορρύπτονται ωσ 

απαρϊδεκτεσ. 
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Άρθρο 14 

Αξιολόγηςη προςφορών 

1. Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα 

ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, 

μιςό ώρα πριν από την ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ. 

2. Οι προςφορϋσ  που παραλαμβϊνονται καταχωρούνται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε 

ςχετικό πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται η ςειρϊ 

προςϋλευςησ, η επωνυμύα του οικονομικού φορϋα, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, καθώσ 

και η  εκπλόρωςη ϊλλων τυπικών προώποθϋςεων που απαιτούνται ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρόθηκαν 

ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 

3. Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των Δικαιολογητικών 

υμμετοχόσ καθώσ και ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, μονογρϊφονται δε από την 

Επιτροπό Διαγωνιςμού όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται ςτο ςτϊδιο αυτό και η 

Σεχνικό προςφορϊ ανϊ φύλλο. την ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει την 

πληρότητα των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και αξιολογεύ τισ Σεχνικϋσ Προςφορϋσ, 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ Διακόρυξησ , αλλϊ και τισ απαιτόςεισ τησ μελϋτησ . τη ςυνϋχεια 

καταχωρούνται ςτο Πρακτικό τα αποτελϋςματα του ελϋγχου τησ πληρότητασ των 

δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τησ αξιολόγηςησ των  Σεχνικών  Προςφορών , καθώσ και οι 

λόγοι απόρριψησ ςυμμετεχόντων από την ςυνϋχεια του διαγωνιςμού .  

Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών αποςφραγύζονται κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ, 

εύτε ευθύσ αμϋςωσ με το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών , εύτε ςε 

ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδικό πρόςκληςη αυτών που 

ϋλαβαν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, με ςχετικό ανακούνωςη που θα τουσ αποςταλεύ και η οπούα θα 

εύναι και ςε εμφανϋσ μϋροσ τησ Τπηρεςύασ .  

Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών, για όςεσ Προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ την 

προηγηθεύςα αξιολόγηςη των Σεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν 

αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτρϋφονται με την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού.  

τη διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των Οικονομικών Προςφορών, η Επιτροπό Διαγωνιςμού 

ανακοινώνει τισ τιμϋσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, των οπούων οι Προςφορϋσ ϋγιναν 

αποδεκτϋσ και ςυμπεριλαμβϊνει ςτο Πρακτικό Διαγωνιςμού τα ςχετικϊ αποτελϋςματα .  

Σο αποτϋλεςμα των παραπϊνω ςταδύων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν ςε μύα δημόςια 

ςυνεδρύαςη, επικυρώνονται με απόφαςη για την ϋγκριςη του Πρακτικού Διαγωνιςμού από 

το Δ τησ ΔΕΤΑΟ ,  η οπούα και κοινοποιεύται ςτουσ Προςφϋροντεσ.  

Κατϊ τησ παραπϊνω απόφαςησ , όπωσ και κατϊ τησ Διακόρυξησ, χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με 

τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 127 του ν. 4412/2016 .  

 

 

Άρθρο 15 

Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών -  Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για 

υπογραφό ςύμβαςησ. 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον 

προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να 

υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, ΔΕΚΑ ( 10 ) ημερών, τα δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο 

ϊρθρο 16 τησ παρούςασ.  

Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην 

Επιτροπό Διαγωνιςμού. 

17PROC006042944 2017-04-07



 14 

 Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που 

δηλώθηκαν με την Τπεύθυνη δόλωςη εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό 

 Αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ό αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 

 Αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 τησ 

παρούςασ,  

o προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα 

που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 

τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. 

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην αναθϋτουςα 

αρχό για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την ανακόρυξη 

του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ. 

β)Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ 

διατϊξεισ των ϊρθρων 316 και 317του Ν. 4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο του 

πρακτικού τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα 

εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν 

γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτη ΔΕΤΑ Ορεςτιϊδασ, Αγύων 

Θεοδώρων 202, τηλ 2552081882, 2552023474 την επομϋνη τησ κοινοπούηςησ τησ 

κατακυρωτικόσ απόφαςησ.   

Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ ενςτϊςεων των προβλεπόμενων ςτο 

ϊρθρο 12 τησ παρούςασ, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο 

και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, 

εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, 

προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. 

Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει 

να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, 

κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την 

αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ 

προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ 

ματαιώνεται. 
 

 

Άρθρο 16 

Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ 

1. Σα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να προςκομύςει ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι τα 

ακόλουθα: 

 Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ϋκδοςησ τουλϊχιςτον του τελευταύου τριμόνου, 

από το οπούο προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςθεύ για αδύκημα ςχετικό με την 

ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ τουσ δραςτηριότητασ.  

 Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα θα δηλώνει όλουσ τουσ 

οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλλει ειςφορϋσ 

τόςο για τα μϋλη τουσ όςο για το απαςχολούμενο ςε αυτούσ προςωπικό. 

 Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ από το οπούο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη και επύςησ ότι δεν τελούν υπό 
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διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό ϋκδοςησ απόφαςησ αναγκαςτικόσ εκκαθϊριςησ ό 

αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ ό πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό υπό ϊλλη ανϊλογη 

διαδικαςύα. 

 Πιςτοποιητικϊ όλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικϋσ 

ενημερότητεσ) τόςο για τουσ ύδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το 

απαςχολούμενο ςε αυτούσ προςωπικό, από τα οπούα να προκύπτουν ότι εύναι 

ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν την καταβολό των ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε αυτούσ τουσ οργανιςμούσ κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ 

του διαγωνιςμού. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιητικών χρειϊζεται να προκύπτει 

ςαφώσ η διϊρκεια ιςχύοσ τουσ, ϋτςι ώςτε να εύναι ξεκϊθαρο ότι τα πιςτοποιητικϊ 

αυτϊ εύναι ςε ιςχύ τουλϊχιςτον ωσ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 

προςφορών. 

 Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από αρμόδια κατϊ περύπτωςη αρχό, από το οπούο 

να προκύπτει ότι εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ φορολογικϋσ τουσ υποχρεώςεισ 

(φορολογικό ενημερότητα), το οπούο χρειϊζεται να εύναι ςε ιςχύ τουλϊχιςτον ωσ και 

την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. 

 Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου περύ εγγραφόσ του οικονομικού φορϋα ςε 

αυτό για δραςτηριότητα ςχετικό με το αντικεύμενο τησ υπηρεςύασ/προμόθειασ κατϊ  

την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

 

2. ε περύπτωςη εγκατϊςταςόσ του ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ των παραπϊνω 

εδαφύων εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοι, 

από την οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό. 

Σα νομικϊ πρόςωπα, ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ προςκομύζουν όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ, 

εκτόσ του αποςπϊςματοσ ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποπούηςη:  

Πιςτοποιητικϊ όλων των οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικϋσ ενημερότητεσ), 

από τα οπούα να προκύπτουν ότι εύναι ενόμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ που αφορούν 

την καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε αυτούσ τουσ οργανιςμούσ κατϊ την 

ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιητικών 

χρειϊζεται να προκύπτει ςαφώσ η διϊρκεια ιςχύοσ τουσ, ϋτςι ώςτε να εύναι ξεκϊθαρο ότι τα 

πιςτοποιητικϊ αυτϊ εύναι ςε ιςχύ τουλϊχιςτον ωσ και την καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ των προςφορών. 

Οι ομόρρυθμεσ εταιρεύεσ (Ο.Ε.) θα προςκομύςουν πιςτοποιητικϊ όλων των οργανιςμών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ τόςο για όλα τα μϋλη τουσ όςο και για όλο το απαςχολούμενο ςε 

αυτϋσ προςωπικό 

Οι ετερόρρυθμεσ εταιρεύεσ (Ε.Ε.) θα προςκομύςουν πιςτοποιητικϊ όλων των οργανιςμών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ μόνο για τα ομόρρυθμα μϋλη τουσ και για όλο το απαςχολούμενο ςε 

αυτϋσ προςωπικό. 

Οι εταιρεύεσ περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) θα προςκομύςουν πιςτοποιητικϊ όλων των 

οργανιςμών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ των διαχειριςτών τουσ και για όλο το απαςχολούμενο ςε 

αυτϋσ προςωπικό.  

Οι ανώνυμεσ εταιρεύεσ (Α.Ε.) θα προςκομύςουν πιςτοποιητικϊ όλων των οργανιςμών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ για όλο το απαςχολούμενο ςε αυτϋσ προςωπικό. Δεν θα 

προςκομύςουν αντύςτοιχα πιςτοποιητικϊ για τα μϋλη των Διοικητικών υμβουλύων τουσ. 

 Σο απόςπαςμα ποινικού μητρώου αφορϊ ςτουσ διαχειριςτϋσ για τισ εταιρεύεσ 

περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ και τα ομόρρυθμα μϋλη για τισ προςωπικϋσ 

εταιρεύεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), ςτον πρόεδρο και διευθύνοντα ςύμβουλο για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ 

(Α.Ε) και ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του. 
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3. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται 

εμπρόθεςμα ςτην Επιτροπό διαγωνιςμού. 

4. Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 

υποβλόθηκαν ό κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα 

ςτοιχεύα που δηλώθηκαν εύναι ψευδό ό ανακριβό ό προςκομύςθηκαν νομύμωσ και 

εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύεται η μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού ό η πλόρωςη μιασ 

ό περιςςότερων από τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ, ο προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε 

την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ, 

χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η προςφορϊ του προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ 

από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη η διαδικαςύα ανϊθεςησ 

ματαιώνεται. 

5. Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω 

δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν. 

6. ε κϊθε περύπτωςη για την κατακύρωςη αποφαςύζει το Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ και η 

ςχετικό απόφαςη υποβϊλλεται ςτο Γενικό Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ για 

ϋλεγχο νομιμότητασ. Η απόφαςη για την κατακύρωςη του διαγωνιςμού μπορεύ να ληφθεύ και 

μετϊ την πϊροδο ιςχύοσ των προςφορών και η ςύμβαςη να καταρτιςτεύ ϋγκυρα, εϊν 

ςυμφωνεύ και ο μειοδότησ. 

 

 

Άρθρο 17 

Προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ . 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ, ορύζεται ςε τϋςςερισ ( 4 ) μόνεσ από την 

ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

Η παραλαβό των υλικών πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτο Ωρθρο 208 του Ν. 

4412/2016 . Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών , διενεργεύται ποιοτικόσ και 

ποςοτικόσ ϋλεγχοσ και καλεύται να παραςτεύ , εφ’ όςον το επιθυμεύ, ο προμηθευτόσ ςύμφωνα 

με τα οριζόμενα ςτο Ωρθρο 208 του ύδιου νόμου .  

Σα πρωτόκολλα που ςυντϊςςονται από τισ επιτροπϋσ παραλαβόσ, πρωτοβϊθμιεσ ό 

δευτεροβϊθμιεσ, κοινοποιούνται υποχρεωτικϊ και ςτουσ προμηθευτϋσ. 

 

 

Άρθρο 18 

Σρόποσ Πληρωμόσ 

1. Εφόςον ο ανϊδοχοσ εκτελεύ ορθϊ, ςύννομα και ςύμφωνα με τη ςύμβαςη, τισ 

υποχρεώςεισ του, εκδύδει τιμολόγιο παροχόσ υπηρεςιών ό πώληςησ αγαθών, για τισ 

υπηρεςύεσ , προμόθειεσ που ϋχει εκτελϋςει και παραλϊβει η αρμόδια Επιτροπό 

Παραλαβόσ και ϋχει εκδώςει για το λόγο αυτό το αντύςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβόσ (ό 

βεβαύωςη καλόσ εκτϋλεςησ). 

2. Όλα τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ ελϋγχονται από την αρμόδια Οικονομικό Τπηρεςύα τησ 

ΔΕΤΑΟ. 

 

Άρθρο 19 

Κανόνεσ Δημοςιότητασ τησ Διακόρυξησ - Κρατόςεισ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη τησ διακόρυξησ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και 

ώρεσ ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑΟ  Αγ. Θεοδώρων 202, ΣΚ 682 00 και ηλεκτρονικϊ ςτην 

ιςτοςελύδα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. : www.deyao.gr. 
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2. Η περύληψη τησ παρούςησ θα αναρτηθεύ ςτο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα τοιχοκολληθεύ 

ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιϊδασ. 

3. Η Προκόρυξη τησ ύμβαςησ (Αναλυτικό Διακόρυξη και λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ) θα 

καταχωρηθεύ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. 

4. Σον ανϊδοχο βαρύνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ (υπϋρ Δημοςύου, Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.),  ειςφορϋσ 

κλπ.. ε περύπτωςη ϊρνηςόσ του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριαςμό του.  

5.  Για ότι δεν προβλϋφθηκε ιςχύουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 

1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

 

Η παρούςα διακόρυξη εγκρύθηκε με την αριθμ. 26/2017 (ΑΔΑ:Ψ4Θ3ΟΡΤΣ-ΤΑ8) απόφαςη του 

Δ.. τησ ΔΕΤΑΟ. 

                                                                                                                                                                            

Ορεςτιϊδα    07 - 04  - 2017 

         Ο Πρόεδροσ Δ.Ε.Τ.Α.  ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

.        

 

                  ΣΕΛΕΜΠΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

                                                                ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Προμόθεια δύο (2) καινούργιων 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  

turbo diesel. 

  

 

Αριθμόσ Μελϋτησ    01 / 2017  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΔΤΟ (2) ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΩΝ ΗΜΙΥΟΡΣΗΓΩΝ 4Φ4 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

TURBO DIESEL» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΜΜ ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 

Ολογρϊφωσ ςε € 

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 

ςε € 

1 Ημιφορτηγό 4Φ4 

αυτοκύνητο turbo diesel  

ΣΕΜ 1   

Ημιφορτηγό 4Φ4 

αυτοκύνητο turbo diesel 

ΣΕΜ 1   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕΜ 2   

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

Υ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

Σόποσ / Ημερομηνύα 

                                                          _____________________ 

                                                                   Ο Προςφϋρων 

 

 

 

                                                                    (φραγύδα – Τπογραφό) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Προμόθεια δύο (2) καινούργιων 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  

turbo diesel. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 58.000,00 €     

Αριθμόσ Μελϋτησ     01 / 2017  

 

ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ   

        τουσ παρακϊτω ΠΙΝΑΚΕ να ςυμπληρωθεύ η ςτόλη ΤΜΜΟΡΥΩΗ εύτε με την 

αναγραφό ακριβών τιμών ό ςτοιχεύων όπου απαιτούνται, εύτε με την αναγραφό των 

λϋξεων ΝΑΙ ό ΤΜΜΟΡΥΩΝΕΣΑΙ όπου δεν απαιτούνται λεπτομερό ςτοιχεύα.  
 

Α1. Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ Ημιφορτηγού 4Φ4 turbo diesel 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΟΦΗΜΑ (εργοςτϊςιο / τύποσ) 

Σεχνικϊ 

χαρακτηριςτικϊ 

Ημιφορτηγό 4Φ4 αυτοκύνητο 

turbo diesel. 

ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

Κινητόρασ Κινητόρασ  

Σύποσ turbo diesel  

Κυβιςμόσ 2350 cc ≤ Κυβιςμόσ ≤ 2550 cc   

Ιπποδύναμη ≥ 140 Hp   

Κατανϊλωςη (μικτόσ 

κύκλοσ)  

≤ 8,0 lt/100 km  

 

 

Πρότυπο εκπομπών  Euro 5 / Euro 6   

Χεκαςμόσ Common rail  

Κύλινδροι 4 εν ςειρϊ   

Κιβώτιο 5/6-τϊχυτο Μηχανικό   

Μετϊδοςη κύνηςησ  FWD/RWD   

Αμϊξωμα Αμϊξωμα  

Σύποσ Διπλό καμπύνα 5 θϋςεων   

Πόρτεσ  4  

Μεταξόνιο ≤ 3300 mm   
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υνολικό μόκοσ ≤ 5500 mm  

Πλϊτοσ (χωρύσ καθρϋπτεσ) ≤ 2100 mm  

Ύψοσ ≤ 2100 mm  

Μόκοσ χώρου φόρτωςησ  ≥ 1500 mm   

Πλϊτοσ χώρου φόρτωςησ  ≥ 1500 mm  

Ύψοσ χώρου φόρτωςησ  ≤ 600 mm   

Ψφϋλιμο φορτύο  ≥ 900 Kgr   

Κύκλοσ τροφόσ  ≤ 12,00 m   

ύςτημα Διεύθυνςησ  Τδραυλικό Σιμόνι   

Φρώμα  Κατϊ προτύμηςη λευκό ό μπλϋ 

(δεν εύναι δεςμευτικό) 

 

Αςφϊλεια  Αςφϊλεια   

ABS  ΝΑΙ  

ESP  ΝΑΙ  

Αερόςακοι  Σουλϊχιςτον 5  

Πϋδηςη   Δύςκοι-Σαμπούρα   

Εξοπλιςμόσ  Εξοπλιςμόσ  

Air Condition  ΝΑΙ  

Ηλεκτρικϊ παρϊθυρα  ΝΑΙ  

Κεντρικό κλεύδωμα  ΝΑΙ  

Ηχοςύςτημα  ΝΑΙ  

Ρεζϋρβα  ΝΑΙ  

Εςωτερικό επϋνδυςη 

καρότςασ 

πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ 

πυκνότητασ 

 

Κϊλυμμα καρότςασ ΝΑΙ (κληρό κϊλυμμα καρότςασ 

ςτο χρώμα του αμαξώματοσ) 

 

Κουτύ αποθόκευςησ 

(εργαλειοθόκη)  

ΝΑΙ  (τερεωμϋνο ςτην 

καρότςα και να κλειδώνει) 

 

Κοτςαδόροσ ΝΑΙ  
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Εγγύηςη Εγγύηςη   

Φιλιόμετρα Εγγύηςησ  Απεριόριςτα   

Φρόνοσ Εγγύηςησ  ≥ 2 ϋτη   

 

                                                               Σόποσ / Ημερομηνύα 

                                                          _____________________ 

                                                                   Ο Προςφϋρω 

 

 

                                                                    (φραγύδα – Τπογραφό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC006042944 2017-04-07



 22 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Προμόθεια δύο (2) καινούργιων 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  

turbo diesel. 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 58.000,00 €     

Αριθμόσ Μελϋτησ     01 / 2017  

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΔΤΟ (2) ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΩΝ ΗΜΙΥΟΡΣΗΓΩΝ 4Φ4 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 

TURBO DIESEL» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΜΜ ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 

Ολογρϊφωσ ςε € 

ΣΙΜΗ/ΣΕΜ 

ςε € 

1 Ημιφορτηγό 4Φ4 

αυτοκύνητο turbo diesel  

ΣΕΜ 1 Εύκοςι εννϋα χιλιϊδεσ ευρώ 29.000,00 

Ημιφορτηγό 4Φ4 

αυτοκύνητο turbo diesel 

ΣΕΜ 1 Εύκοςι εννϋα χιλιϊδεσ ευρώ 29.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕΜ 2 Πενόντα οκτώ χιλιϊδεσ ευρώ. 58.000,00 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 58.000,00 

Υ.Π.Α. 24% 13.920,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 71.920,00 

 

          ΟΡΕΣΙΑΔΑ    24-01-2017                                                    ΟΡΕΣΙΑΔΑ 24-01-2017 

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                        Ο ΤΝΣΑΞΑ 

       Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΤ ΔΕΤΑ 

                     ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

 

 

 

            ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ                                               ΖΗΛIAΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΦΑΛΗ 

           ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                              ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Προμόθεια δύο (2) καινούργιων 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  

turbo diesel. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 58.000,00 €     

Αριθμόσ Μελϋτησ      01 / 2017  

 

ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  turbo diesel 

Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ Ημιφορτηγό 4Φ4 αυτοκύνητο turbo diesel. 

Κινητόρασ Κινητόρασ 

Σύποσ turbo diesel 

Κυβιςμόσ 2350 cc ≤ Κυβιςμόσ ≤ 2550 cc  

Ιπποδύναμη ≥ 140 Hp  

Κατανϊλωςη (μικτόσ κύκλοσ)  ≤ 8,0 lt/100 km  

Πρότυπο εκπομπών  Euro 5 / Euro 6  

Χεκαςμόσ Common rail 

Κύλινδροι 4 εν ςειρϊ  

Κιβώτιο 5/6-τϊχυτο Μηχανικό  

Μετϊδοςη κύνηςησ  FWD/RWD  

Αμϊξωμα Αμϊξωμα 

Σύποσ Διπλό καμπύνα 5 θϋςεων  

Πόρτεσ  4 

Μεταξόνιο ≤ 3300 mm  

υνολικό μόκοσ ≤ 5500 mm 

Πλϊτοσ (χωρύσ καθρϋπτεσ) ≤ 2100 mm 

Ύψοσ ≤ 2100 mm 

Μόκοσ χώρου φόρτωςησ  ≥ 1500 mm  

Πλϊτοσ χώρου φόρτωςησ  ≥ 1500 mm 

Ύψοσ χώρου φόρτωςησ  ≤ 600 mm  
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Ψφϋλιμο φορτύο  ≥ 900 Kgr  

Κύκλοσ τροφόσ  ≤ 12,00 m  

ύςτημα Διεύθυνςησ  Τδραυλικό Σιμόνι  

Φρώμα  Κατϊ προτύμηςη λευκό ό μπλϋ 

(δεν εύναι δεςμευτικό) 

Αςφϊλεια  Αςφϊλεια  

ABS  ΝΑΙ 

ESP  ΝΑΙ 

Αερόςακοι  Σουλϊχιςτον 5 

Πϋδηςη   Δύςκοι-Σαμπούρα  

Εξοπλιςμόσ  Εξοπλιςμόσ 

Air Condition  ΝΑΙ 

Ηλεκτρικϊ παρϊθυρα  ΝΑΙ 

Κεντρικό κλεύδωμα  ΝΑΙ 

Ηχοςύςτημα  ΝΑΙ 

Ρεζϋρβα  ΝΑΙ 

Εςωτερικό επϋνδυςη καρότςασ πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ 

Κϊλυμμα καρότςασ ΝΑΙ (κληρό κϊλυμμα καρότςασ ςτο χρώμα του 

αμαξώματοσ) 

Κουτύ αποθόκευςησ (εργαλειοθόκη)  ΝΑΙ  (τερεωμϋνο ςτην καρότςα και να κλειδώνει) 

Κοτςαδόροσ ΝΑΙ 

Εγγύηςη Εγγύηςη  

Φιλιόμετρα Εγγύηςησ  Απεριόριςτα  

Φρόνοσ Εγγύηςησ  ≥ 2 ϋτη  

 

          ΟΡΕΣΙΑΔΑ    24-01-2017                                                     ΟΡΕΣΙΑΔΑ 24-01-2017 
                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                        Ο ΤΝΣΑΞΑ 
       Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΤ ΔΕΤΑ 
                     ΟΡΕΣΙΑΔΑ 
 

 

            ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ                                               ΖΗΛIAΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΦΑΛΗ 

           ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                              ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Προμόθεια δύο (2) καινούργιων 

ημιφορτηγών 4Φ4 αυτοκινότων  

turbo diesel.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 58.000,00 €     

Αριθμόσ Μελϋτησ      01 / 2017  

 

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε  Η 

          Η   Δ.Ε.Τ.Α.Ο. θϋλει να προμηθευτεύ δύο καινούργια ημιφορτηγϊ αυτοκύνητα 4 x 4, turbo 

diesel, ωφελύμου φορτύου < 0,9 τόνων. 

          Η προμόθεια ϋχει ςκοπό να καλύψει τισ ανϊγκεσ του προςωπικού το οπούο εργϊζεται 

εκτόσ και εντόσ πόλεωσ και ειδικότερα ςτον ϋλεγχο των δεξαμενών – γεωτρόςεων και 

βλαβών ςτην επικρϊτεια του Δόμου Ορεςτιϊδασ. Σα υπϊρχοντα αυτοκύνητα προσ 

αντικατϊςταςη, το οπούα κϊλυπταν  μϋχρι ςόμερα τισ ανϊγκεσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.  Ορεςτιϊδασ  εύναι  

παλιϊ με πολλϊ χιλιόμετρα ςτο ενεργητικό τουσ  και ςε ςυνδυαςμό  με το κακό οδικό δύκτυο  

ϋχουν ςαν αποτϋλεςμα να παρουςιϊζουν ςυνεχεύσ βλϊβεσ και φθορϋσ,  των οπούων οι ςυχνϋσ  

επιςκευϋσ τουσ κρύνονται αςύμφορεσ (εύναι βενζινοκύνητα) για την Τπηρεςύα. Εύδη το ϋνα 

ημιφορτηγό 4Φ4 τησ Τπηρεςύασ ϋχει παροπλιςθεύ λόγω παλαιότητασ και επικινδυνότητασ.   

        Σα αυτοκύνητα θα εύναι καινούργια και θα πρϋπει να ανταποκρύνονται ςτισ 

προδιαγραφϋσ των τευχών τησ παρούςησ μελϋτησ. 

        Η προμόθεια διϋπεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 22 του Ν.1069/80 και τισ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 327 του Ν.4412/2016 (Α’147). 

        Προτεύνεται ςτο Δ.., η υλοπούηςη τησ προμόθειασ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό με 

ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και κριτόριο κατακύρωςησ τη πλϋον ςυμφϋρουςα από 

οικονομικό ϊποψη προςφορϊ , βϊςει τιμόσ για το ςύνολο τησ ποςότητασ που θα πληρού τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ-τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ μελϋτησ. 

        Η προμόθεια θα χρηματοδοτηθεύ από ύδιουσ πόρουσ τησ ΔΕΤΑ Ορεςτιϊδασ, ςε βϊροσ του 

ΚΑΕ 15.03.0018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΤΟ (2) ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΩΝ  ΗΜΙΥΟΡΣΗΓΩΝ 4X4 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ TURBO DIESEL» του  Προώπολογιςμού του 2017, ςτον οπούο υπϊρχει 

εγγεγραμμϋνη πύςτωςη ύψουσ 60.000,00€. 

                                                                  

                                                                 Ορεςτιϊδασ      24 /  01   /2017 

      

                                                                                        Ο ΤΝΣΑΞΑ 

       

 

 

                                                                                                    ΖΗΛIAΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΦΑΛΗ 

                                                                                                 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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