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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  Ν°°°° 6/2013 

 
Πρόχειρος  Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την  προµήθεια  µηχανολογικού  και λοιπού 

εξοπλισµού του ΚΤΕΟ  της Π.Ε.Καβάλας . 
 
 
 
 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
1) Τις διατάξεις της παρ. 14, άρθρο 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012, Τεύχος Α). 
2) To N. 4013/2011 «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 
3) Τις διατάξεις του Ν. 3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 

4) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

5) Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005)  «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

6) Τον Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95). 

7) Το Π.∆. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης». 

8) Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

9) Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 
10) Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές». 

11) Την υπ’ αρίθµ.35130/379 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

12) Την υπ’ αρίθµ. 20794/2222 απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων για το καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των 
∆ηµόσιων ΚΤΕΟ. (ΦΕΚ 1466/3-2-2012). 

13) Την υπ’αρ. 619/2013 απόφαση (πρακτικό 30/2013 8/8/2013) της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται η παρούσα και οι όροι της.  
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14) Την µε αρ.πρωτ.03/οικ.2915/22-07-2013 (Α∆Α: ΒΛ457ΛΒ-Φ14 και Α∆ΑΜ : 

13REQ001555606) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε.  Καβάλας  73.000,00 

ευρώ στον ΚΑΕ  3391.1729.0001 η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 406 στο Βιβλίο  

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. Νοµού Καβάλας. 

15) Tο υπ’αρ 06Κ/800-2/231/23-7-2013   Έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της ΠΕ Καβάλας – Τµήµα ΚΤΕΟ  (τεχνικές  προδιαγραφές εξοπλισµού ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ 
Καβάλας). 

 
 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
      1. Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια µηχανολογικού  και λοιπού 
εξοπλισµού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Καβάλας, προϋπολογισµού € 58.950,00 ευρώ µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
 

 
Παρατήρηση :  
Όλα τα υπόλοιπα: παραµετροποήσεις, συνδέσεις, εκπαιδεύσεις, εγγυήσεις, 
διακριβώσεις συµπεριλαµβάνονται στην τιµή. 
 

 
Α/Α 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

Τιµή 
Μονάδας 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
Σύνολο 

1α Λογισµικό για τη σύνδεση των  2 Αναλυτών 
καυσαερίων βενζίνης. 

1 1.400,00 1.400,00 

1β Λογισµικό για τη σύνδεση 2 Αναλυτών 
καυσαερίων πετρελαίου 

1 1.400,00 1.400,00 

2α Ζυγαριά για την µέτρηση αξόνων βαρέων 
οχηµάτων 

1 8.000,00 8.000,00 

2β Λογισµικό για τη σύνδεσή της στην Κεντρική 
Μονάδα της Αυτόµατης Γραµµής 

1 1.800,00 1.800,00 

 
3 

Ολοκλήρωση του Μηχανογραφικού Συστήµατος 
ώστε να είναι λειτουργικό και αποτελεσµατικό µε 
επαλήθευση µεταφοράς δεδοµένων 

 
1 

 
12.850,00 

 
12.850,00 

4 ∆ηµιουργία δικτύου µε τοποθέτηση τερµατικών σε 
κάθε ελεγκτή (3) 

1 1.800,00 1.800,00 

5 Προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων 
οχηµάτων µε σύστηµα 4χ4 µονίµου εµπλοκής 

1 6.300,00 6.300,00 

 
6 

Λογισµικό για τη σύνδεση του εξοµοιωτή φορτίου 
στην Κεντρική µονάδα της Αυτόµατης Γραµµής 
βαρέων για τον υπολογισµό της πέδησης 

 
1 

 
400,00 

 
400,00 

 
7 

Φωτόµετρο γραµµής ελαφρών οχηµάτων 
(αυτόµατη γραµµή MAHA) 
 

 
1 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

8 Συσκευή ελέγχου ταχυµέτρου και ταχογράφου 
 

1 22.000,00 22.000,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ   58.950,00 
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Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της προµήθειας. 
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.  
 
 
 

2.ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΩΡΑ 

Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 

Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας 

Καβάλας)   05-09-2013 ΠΕΜΠΤΗ 11.00 π.µ. 

Στον 2ο όροφο, γραφείο 215, Εθν. 

Αντίστασης 20 -65110 Καβάλα 

 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι τις 11.00 π.µ. της 05-09-2013. 
Οι εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια όπως 
περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄. 
 

3.∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  
Α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
Β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Γ) Συνεταιρισµοί.  
∆) Κοινοπραξίες προµηθευτών. 
 

4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
5.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
5.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
5.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
5.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
5. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΜΘ 
 
 
 
 

                                            Γ. ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν την  προµήθεια µηχανολογικού  και λοιπού 
εξοπλισµού του ΚΤΕΟ  της ΠΕ Καβάλας.  
Αναλυτικά : 
 
1. Αναλυτές καυσαερίων βενζίνης, πετρελαίου  
    (υπάρχουν από ένας σε κάθε γραµµή, σύνολο 4) σύµφωνα µε άρθρο 6 παρ. 3 & 4 της      
     20794/2222/3-5-2012. 
     Απαιτείται αναβάθµιση ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 790Β΄ του 2007. 
2. Ζυγαριά   (στο φρενόµετρο βαρέων οχηµάτων) µε το απαιτούµενο λογισµικό για τη 
σύνδεσή της στη Κεντρική Μονάδα της Αυτόµατης Γραµµής. 
Σύµφωνη µε το άρθρο 10 παρ. 1(γ) της 20794/2222/3-5-2012 όπως τροποποιήθηκε µε 
άρθρo 1 παρ.1 (γ-ii) της 29398/3716/17-06-2013 
Υπάρχει πλάστιγγα εξωτερική εγκατεστηµένη µε κεφαλή LD 5218. Να εξετασθεί η 
δυνατότητα σύνδεσής της ώστε να µην πραγµατοποιηθεί αγορά νέας. 
3. Μηχανογραφικό Σύστηµα 
Οι προδιαγραφές του Μηχανογραφικού συστήµατος περιγράφονται σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1466 Β΄ και τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 της03/05/2012. 
4. ∆ηµιουργία δικτύου (υφιστάµενος server) µε τοποθέτηση τερµατικών σε κάθε 
ελεγκτή . 
5. Προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε σύστηµα 4χ4 
    µονίµου εµπλοκής.  
   Σύµφωνα µε  άρθρο 10 παρ. 1(ε) της 20794/2222/2012 όπως ισχύει. 
6. Προσοµοιωτής βάρους 
 Υπάρχει εγκατεστηµένος στο ΚΤΕΟ Καβάλας.  
Το φρενόµετρο βαρέων οχηµάτων πρέπει να συνοδεύεται από συσκευή εξοµοίωσης 
φορτίου, ώστε να είναι εφικτή η µέτρηση του συντελεστή (λόγου) πέδησης της πέδης πορείας 
και της πέδης στάθµευσης για τις περιπτώσεις οχηµάτων που κατά τον έλεγχο της πέδησής 
τους δεν επιτυγχάνονται σε πρώτο στάδιο τα ελάχιστα καθορισµένα ποσοστά απόδοσης. 
7. Φωτόµετρο γραµµής ελαφρών οχηµάτων (αυτόµατη γραµµή MAHA) 
Να είναι σύµφωνο µε άρθρα 5 παρ. 1(ε) & 6 παρ.5 της 20794/2222/3-5-2012. 
8. Συσκευή ελέγχου του ταχυµέτρου και του ταχογράφου 
  Να είναι σύµφωνη µε την παρ. 5 του άρθρου 10 της Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012 όπως   
  ισχύει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Άρθρο 1ο 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά (µε βάση τους    
    ορισµούς της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας)  
β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) Συνεταιρισµοί 
δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα  
3. ∆εν γίνονται δεκτοί: 

α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή  
    ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου Τοµέα , γιατί δεν εκπλήρωσαν  
    συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού  
    ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

΄Α ρ θ ρ ο    2ο 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης: 
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους 
στον κυρίως φάκελο τα εξής : 
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 8ο της παρούσας διακήρυξης και 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ∆’ της διακήρυξης. Σε περίπτωση που η 
εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 8ο 
του παρόντος και του υποδείγµατος παραρτήµατος ∆’ θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η Εγγύηση συµµετοχής δεν πρέπει να έχει αξία µικρότερη από το 5% µε ΦΠΑ.  
 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία :  

β_I. Nα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
Β_II. Να δηλώνεται ότι γνωρίζουν τους όρους του διαγωνισµού και ότι τους αποδέχονται 
όλους χωρίς επιφύλαξη καθώς και ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ιδίως περί της 
αναβολής, ακύρωσης ή υπαναχώρησης.  
Β_ΙΙI. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

− ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.   

− ∆εν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
(περίπτ.Α2 της παραγρ. 2) 

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ( περίπτ. Α3 της παρ.2) 

− είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (Α4) της παρ. 
2 και στην περ. (Β3) της παρ.2 του παρόντος άρθρου. 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.(Γ2) της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου κατάσταση. 

− δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 
∆ηµοσίου Τοµέα σε όλη την επικράτεια. 

Β_ΙV. Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος. 

γ) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, µε βεβαιωµένη την 
γνησιότητα της υπογραφής τους, ειδικά τα νοµικά πρόσωπα να υποβάλουν και 
παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπός τους. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 6 του παρόντος, 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, 
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οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
5ο του παρόντος. 

Α) Οι Έλληνες πολίτες : 

(Α1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, το οποίο πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆/τος 60/2007 ήτοι:  

α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.  
β) δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συµβουλίου.  
γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες , για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

 
(Α2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
 
(Α3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
(Α4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 
 
Β) Οι αλλοδαποί : 
(Β1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (Α1) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου . 
 
(Β2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περίπ. (Α2) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της περίπ. (Α3), παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(Β3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν 
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΒ-0ΛΖ



 7

 
 
Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 
(Γ1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α) και Β) της παρ. 2 του 
παρόντος , αντίστοιχα. 
(Γ2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
(Γ3) Ειδικότερα τα ανωτέρω, νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτ. (Α1) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(Γ4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (Γ2) της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην 
κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας , στο µητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη ή συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 7 α. 1ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και 
όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο 
Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 
(Γ5) Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονοµαστικές (καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου). 
(Γ6) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των 
µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
Εταιρείας, το πολύ «τριάντα εργάσιµες ηµέρες» πριν από την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς. 
 
∆) Οι Συνεταιρισµοί : 
(∆1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (Α1) παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(∆2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α2) και (Α3) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 
2 του παρόντος άρθρου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα, και 
της περίπτωσης (Γ2) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(∆3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης 
προµηθευτών. 
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
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Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 
τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής : 
- Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
 
4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 
συνιστά λόγω αποκλεισµού του προµηθευτή από το διαγωνισµό. 
 

Ά ρ θ ρ ο  3ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, υπό τη µορφή ενός ενιαίου και 
σφραγισµένου φακέλου (κυρίως φάκελος) ο οποίος περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 2, παράγραφος 1, εδάφια (α) έως (γ), το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και το 
Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αναλύονται παρακάτω. Ο κυρίως φάκελος φέρει 
τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω : 

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
3. Ο αριθµός και ο τίτλος της ∆ιακήρυξης. 
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη, 
όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα κατατεθούν στην Υπηρεσία µέχρι τις 11.00 π.µ. της 
05-09-2013. 
Οι εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 
Μέσα στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α. έως γ. 

2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) σε χωριστό καλά σφραγισµένο 
φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία. Αυτός ο χωριστός φάκελος φέρει την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για εργασίες παρόµοιου 
είδους  και µεγέθους  
β) Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή  του υπό προµήθεια είδους/εξοπλισµού  του ΚΤΕΟ  
της Π.Ε. Καβάλας ,  σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος Γ της 
Παρούσας . 
γ) Prospectus µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου εξοπλισµού. 
δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος και οι όροι της εγγύησης 
τοποθέτησης και λειτουργίας του υπό προµήθεια είδους/εξοπλισµού. Στην υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι πέραν των προβλεπόµενων κυρώσεων από το 
νόµο ο προσφέρων σε περίπτωση µη έγκαιρης ή σωστής υλοποίησης ή παράδοσης 
του έργου παραιτείται από κάθε οικονοµική ή άλλη απαίτηση ή αποζηµίωση. 
 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά µε την 
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ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Το 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κατατίθεται µαζί µε τον κυρίως φάκελο.  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) σε χωριστό καλά σφραγισµένο 
φάκελο τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα, εντός του οποίου τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά του υπό προµήθεια είδους/εξοπλισµού του ΚΤΕΟ Καβάλας, µε 
ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως.  

4. Όλοι οι φάκελοι (οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς) φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα.  

6. Μετά την  κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε αµφισβήτηση, 
απόκρουση ή µη αποδοχή οποιουδήποτε όρου της παρούσας ∆ιακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις 
δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και µόνο από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του φορέα. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
΄Α ρ θ ρ ο 4ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

 
 

΄Α ρ θ ρ ο  5ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 
όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε 
την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε αυτό το στάδιο. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία 
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
πρόσκληση ή την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
3. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι 
σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών (∆ικαιολογητικά) επαναφέρονται για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης 
των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε 
τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό. 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 
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προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 2 
παρ. 2 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. 

 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Όσοι 
δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 2 παρ. 2, λαµβάνουν 
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αµέσως µετά το πέρας της διαδικασίας του 
ελέγχου των δικαιολογητικών καθώς και την επόµενη ηµέρα. 

 
Άρθρο 6ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Αξιολογούνται οι προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν αποδεκτά.  
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.  
Για την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : 

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε άλλους διαγωνισµούς και εάν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 

2. Κάθε άλλο κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το οποίο εξασφαλίζεται η προµήθεια 
των ειδών/εξοπλισµού  σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας και η 
καλή και ορθή τοποθέτηση αυτών. Όπως λ.χ. η µη προσκόµιση ενός ή περισσοτέρων 
δικαιολογητικών από αυτά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του 
παρόντος.  

 
Άρθρο 7ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
Ο Προµηθευτής ή οι προµηθευτές στους  οποίους  κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, 
υποχρεούνται να προσέλθουν σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης . Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 
υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
σύµβαση  υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 
Άρθρο 8ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

2.  Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 
α. Tην ηµεροµηνία έκδοσης 
β. Τον εκδότη  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται  
δ. Τον αριθµό της εγγύησης 
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
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στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση  
ζ. Τους όρους ότι : 

Ι. H εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως . 
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

4. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. ήτοι 3.626,00 
ευρώ. 
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα : 

I. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
ΙΙ. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά 
η διακήρυξη, τουλάχιστον δηλαδή 150 ηµέρες). 

γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την 
προσφορά είναι: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται  
(2) ο αριθµός της διακήρυξης 
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της 
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται (συµπεριλαµβανοµένου 
ΑΦΜ και ∆ΟΥ) 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του προµηθευτή από την Υπηρεσία. 
Στο παράρτηµα Β’ καθορίζονται τα ποσά των εγγυητικών συµµετοχής.  
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 
(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο 
φόρτωσης, ή παράδοσης κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται 
να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες. 

6. Εγγύηση καλής λειτουργίας  
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας  του εξοπλισµού, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας. 
γ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και 
τα ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 
(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ορίζεται στα τρία (3) χρόνια. 
 

Άρθρο 9ο 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
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1. Η περίοδος Εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας ξεκινά από την παραλαβή 
του εξοπλισµού και η διάρκειά της θα είναι τουλάχιστον 3 έτη. Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος προσφέρει χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, επιπλέον από τον ζητούµενο, 
αυτός θα πρέπει να αφορά σε ακέραιο αριθµό ετών και να καλύπτει το σύνολο της 
προσφερόµενης λύσης. Ο Ανάδοχος, µετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι 
υποχρεωµένος να υπογράψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµβαση εγγύησης για την 
προσφερόµενη από αυτόν Περίοδο Εγγύησης. 

2. Κατά την περίοδο εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας ο προµηθευτής 
αναλαµβάνει δωρεάν το κόστος συντήρησης, όλα τα παράπλευρα έξοδα µετακίνησης, 
διαµονής και αµοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων (πλην 
αναλωσίµων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου 
προβλήµατος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει στην προσφορά του τα είδη 
που θεωρούνται αναλώσιµα καθώς και του όρους εγγύησης τοποθέτησης και καλής 
λειτουργίας. 

 
Άρθρο 10ο 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης 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) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (ΚΑΕ) 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. 

 
Άρθρο 11ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Η πληρωµή θα γίνει µετά την υποβολή βεβαίωσης τήρησης των όρων της σύµβασης  

πρωτοκόλλου παραλαβής της προµήθειας και καλής εκτέλεσης της τοποθέτησης του 
εξοπλισµού στο ΚΤΕΟ Καβάλας , κατάθεση στην υπηρεσία της εγγυητικής καλής 
λειτουργίας, υπογραφή της σύµβασης εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας, 
και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πιστώσεις . 

2. Οι κρατήσεις για τρίτους βαρύνουν τους µειοδότες και είναι, Υπέρ ΜΤΠΥ 3%, 
χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου, 0,10% υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής  ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

 
Άρθρο 12ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η διάρκεια της σύµβασης δε θα υπερβαίνει κατά κανόνα τις τριάντα ηµέρες  χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει και να τοποθετήσει τον 
εξοπλισµό του ΚΤΕΟ  όπου του υποδειχθεί από τη ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση κατά χρόνο ίσο 
προς αυτόν της αρχικής σύµβασης, για όλες τις υπηρεσίες ή µερικές απ΄ αυτές, µε τους 
ιδίους όρους µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 

 
Άρθρο 13ο 

Πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών 
Για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύµφωνα µε 

την παρούσα ∆ιακήρυξη γνωµοδοτούν τα αρµόδια συλλογικά όργανα που συγκροτούνται 
από την Οικονοµική Επιτροπή. 
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Άρθρο 14ο 
Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων 

α) Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού αποτελούµενη 
από τρία µέλη 
β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. 
Η Επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί πέραν των θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και 
για κάθε βήµα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή τη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης ως κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 
γ) Επιτροπή παραλαβής του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του ΚΤΕΟ 
Καβάλας αποτελούµενη από τρία µέλη. 

 
Άρθρο 15ο 
Σύµβαση 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, ήτοι από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και τον ανάδοχο ή 
σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Η Υπηρεσία θα 
συµπληρώσει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου µε 
την οποία αυτός συµµετείχε στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε 
την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. 
∆ε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε 
στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης ή 
συµπλήρωσης της προσφοράς του αναδόχου. 
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της  και τουλάχιστον τα εξής : 
α. Τον τόπο και χρόνο της υπογραφής της σύµβασης 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα 
δ. Την τιµή 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής 
ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρµογή. 
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, ή ανάθεσης εκτός καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµιών. 
Η σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, 2362/96 και το Π.∆. 118/07. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή έργου – Υποχρεώσεις αναδόχων 

 
 

(Να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ΦΕΚ:  1466/Β΄/2012 & 
3469/Β΄/2012 όπως ισχύουν για την πιστοποίηση ως προς ISO 9001) 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
    
1. Αναλυτές καυσαερίων βενζίνης, πετρελαίου  

(υπάρχουν από ένας σε κάθε γραµµή, σύνολο 4) σύµφωνα µε άρθρο 6 παρ. 3 & 4 
της 20794/2222/3-5-2012. 

 
Απαιτείται αναβάθµιση ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 790Β΄ του 2007. 
 
2. Ζυγαριά   (στο φρενόµετρο βαρέων οχηµάτων) µε το απαιτούµενο λογισµικό για τη 
σύνδεσή της στη Κεντρική Μονάδα της Αυτόµατης Γραµµής. 
 
Σύµφωνη µε το άρθρο 10 παρ. 1(γ) της 20794/2222/3-5-2012 όπως τροποποιήθηκε µε 
άρθρo 1 παρ.1 (γ-ii) της 29398/3716/17-06-2013 
 
Υπάρχει πλάστιγγα εξωτερική εγκατεστηµένη µε κεφαλή LD 5218. Να εξετασθεί η 
δυνατότητα σύνδεσής της ώστε να µην πραγµατοποιηθεί αγορά νέας. 
Το φρενόµετρο πρέπει να έχει τη δυνατότητα µέτρησης του βάρους κάθε άξονα του 
ελεγχόµενου οχήµατος, ώστε να υπολογίζεται µε ακρίβεια ο συντελεστής (λόγος) πέδησης 
του οχήµατος. 
Η µέτρηση αυτή µπορεί να γίνεται και εκτός του φρενοµέτρου, σε εξωτερική ζυγαριά του 
ΚΤΕΟ, ώστε αφενός να µη διενεργούνται έλεγχοι σε υπέρβαρα οχήµατα κι αφετέρου να είναι 
γνωστή στον ελεγκτή τα περιθώρια χρήσης της ειδικής συσκευής εξοµοίωσης φορτίου στις 
περιπτώσεις που γίνεται χρήση αυτής. 
 
3. Μηχανογραφικό Σύστηµα 
 
Οι προδιαγραφές του Μηχανογραφικού συστήµατος περιγράφονται σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1466 Β΄ και τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 της 
03/05/2012. 
Το Μηχανογραφικό Σύστηµα (Μ.Σ) των ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ πρέπει να καλύπτει τα 
κάτωθι : 
 
α) Την αυτόµατη µεταφορά των δεδοµένων ελέγχου απευθείας και χωρίς την παρεµβολή 
ενδιάµεσης συσκευής από την αυτόµατη γραµµή, εκτός εκείνων που η καταγραφή τους 
γίνεται µετά από οπτικό έλεγχο (οπτικές ελλείψεις), οπότε η εισαγωγή των αποτελεσµάτων 
του οπτικού ελέγχου είναι επιτρεπτό να γίνει µε τη χρήση φορητής συσκευής καταχώρησης 
[personal digital 
assistant (PDA)]. 
β) Την επεξεργασία των δεδοµένων ελέγχου και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες, τα πρότυπα και τη χρησιµοποίηση των κωδικών 
αριθµών ελλείψεων που προδιαγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις, µε τη χρήση των 
δεδοµένων του τεχνικού αρχείου οχηµάτων, όποτε αυτό απαιτείται. 
γ) Την εκτύπωση των αποτελεσµάτων ελέγχου στην έντυπη µορφή του ∆ΤΕ. 
δ) Την τήρηση στατιστικών στοιχείων µε βάση τα αποτελέσµατα του τεχνικού 
ελέγχου. 
ε) Την τήρηση βάσεως δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία των ελέγχων που έχει διενεργήσει το 
ΚΤΕΟ. 
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στ) Την αυτόµατη και άµεση αποστολή µετά την ολοκλήρωση του κάθε 
τεχνικού ελέγχου, των δεδοµένων ελέγχου που κρίνονται απαιτητά στον Κεντρικό 
Υπολογιστή του Μ.Σ του ΥΠΥΜΕ∆Ι. 
ζ) Την αυτόµατη λήψη και ενηµέρωση του αρχείου τεχνικού ελέγχου από το δικτυακό τόπο 
του ΥΠΥΜΕ∆Ι. 
η) Την αυτόµατη λήψη πληροφοριακών αρχείων και οδηγιών εφαρµογής από το δικτυακό 
τόπο του ΥΠΥΜΕ∆Ι. 
θ) Την υποστήριξη των απαιτήσεων πιστοποίησης κατά την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ σε 
συνεργασία µε τον φορέα πιστοποίησης. 
ι) Την τήρηση των στοιχείων διακίνησης των ∆ΤΕ (εκδιδόµενα ∆ΤΕ, αρχικοί έλεγχοι, 
επανέλεγχοι, άκυρα, κατεστραµµένα κ.λπ.). 
ια) Την υποστήριξη αυτόµατης αποστολής των αρχείων τυποποιηµένης µορφής XML. Τα 
αρχεία αυτά είναι το ηµερολόγιο συντήρησης, ο κατάλογος µε τα στοιχεία και την ειδικότητα 
του προσωπικού που υπηρετεί στο ΚΤΕΟ και το δελτίο εκπαίδευσής του, καθώς και το 
αρχείο βαθµονόµησης (calibration) οργάνων. 
ιβ) Την τήρηση «ηµερολογίου συντήρησης» των µηχανηµάτων ελέγχου. 
ιγ) Την τήρηση «δελτίου εκπαίδευσης» του προσωπικού του ΚΤΕΟ. 
ιδ) Την τήρηση ηµερολογίου βαθµονόµησης (calibration) των οργάνων ελέγχου 
ιε) Τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο (internet) και την υποστήριξη επαρκούς κρυπτογράφησης 
για ανταλλαγή δεδοµένων µε το ΥΠΥΜΕ∆Ι µε ασφαλή τρόπο. 
 
∆ιακίνηση αρχείων – Μεταφορά δεδοµένων 
 
1. Το Μ.Σ του ΚΤΕΟ πρέπει έχει πρόσβαση στο Internet, να συνδέεται καθηµερινά σε 
δικτυακό τόπο του ΥΠΥΜΕ∆Ι και εκτελεί τις παρακάτω εργασίες: 
α) Ασφαλή σύνδεση µε χρήση αποκλειστικού κωδικού χρήστη και κωδικού ασφαλείας (user 
id – password). 
β) Αυτόµατη προώθηση των αποτελεσµάτων τεχνικού ελέγχου των µηχανηµάτων των 
αυτοµάτων γραµµών, τα οποία είναι υπογεγραµµένα µε ψηφιακή υπογραφή από την 
κεντρική µονάδα της αυτόµατης γραµµής, στο Μ.Σ του ΥΠΥΜΕ∆Ι, αµέσως µόλις 
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που γίνονται από την αυτόµατη γραµµή ελέγχου. Στο Μ.Σ του 
ΥΠΥΜΕ∆Ι θα γίνεται άµεση σύγκριση αυτών των µετρήσεων µε τις µετρήσεις που 
αποστέλλονται µε αρχεία τύπου XML από το Μ.Σ του ΚΤΕΟ. Το ΚΤΕΟ οφείλει να παραδώσει 
στη ∆ΟΠ εκτελέσιµο ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο να δέχεται ως είσοδο το ψηφιακά 
υπογεγραµµένο αρχείο (ή αρχεία) της αυτόµατης γραµµής ελέγχου του και να εξάγει τα 
δεδοµένα του αρχείου εισόδου σε αρχείο εξόδου συγκεκριµένης µορφής. Το εκτελέσιµο θα 
συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα και οδηγίες µεταγλώττισης (compilation), 
όπως γλώσσα προγραµµατισµού και έκδοση, ακριβή σύνταξη των εντολών µεταγλώττισης 
και εκτέλεσης, περιβάλλον εκτέλεσης/µεταγλώττισης. 
γ) Αποστολή του φωτογραφικού υλικού 
δ) Αυτόµατη µεταφορά προς το Μ.Σ του ΥΠΥΜΕ∆Ι αρχείων τύπου XML όλων των 
δεδοµένων, µε την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων των εν λόγω οχηµάτων και αµέσως 
µετά την εκτύπωση του ∆ΤΕ. 
ε) Τα αρχεία τύπου XML που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση 
συµπεριλαµβάνουν και τις ονοµασίες των φωτογραφιών, καθώς και την ηµεροµηνία και ώρα 
δηµιουργίας του αρχείου µετρήσεων από την αυτόµατη γραµµή ελέγχου. 
Σε περίπτωση εκπροθέσµου τεχνικού ελέγχου, στα αρχεία τύπου XML που αποστέλλονται, 
συµπεριλαµβάνονται και οι αύξοντες αριθµοί των εντύπων παραβόλων ή των διπλότυπων 
∆ΟΥ, οι οποίοι εκτυπώνονται στο χώρο των παρατηρήσεων του ∆ΤΕ. 
στ) Έλεγχο αν υφίστανται νεώτερες εκδόσεις «πληροφοριακών» αρχείων και, αν ναι, 
αυτόµατη και ασφαλή µεταφορά τους στο Μ.Σ του ΚΤΕΟ (download). 
ζ) Έλεγχο αν υπάρχει αίτηµα µεταφοράς Μεταφερόµενων Αρχείων και, σε περίπτωση 
ύπαρξης του αιτήµατος, αυτόµατη και ασφαλή µεταφορά τους στο Μ.Σ του ΥΠΥΜΕ∆Ι 
(upload). 
η) Έλεγχο αν υφίσταται νεώτερη έκδοση του Αρχείου Τεχνικού Ελέγχου (ΑΤΕ) και του 
Τεχνικού Αρχείου Οχηµάτων (ΤΑΟ) και, αν ναι, αυτόµατη και ασφαλή µεταφορά του στο Μ.Σ 
του ΚΤΕΟ (download). 
2. Το Μ.Σ του ΚΤΕΟ υποχρεούται να γνωρίζει στο Μ.Σ του ΥΠΥΜΕ∆Ι την περιοχή 
αρίθµησης (από – έως) των ∆ΤΕ που χρησιµοποιεί. Αυτό γίνεται µε τη διακίνηση του 
«Αρχείου αρίθµησης ∆ΤΕ». 
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Τα µεταφερόµενα αρχεία είναι αρχεία παραγόµενα από το Μ.Σ του ΚΤΕΟ µε την άντληση 
στοιχείων από τα διαθέσιµα πραγµατικά δεδοµένα και όχι αρχεία που δηµιουργούνται µε 
εισαγωγή δεδοµένων (data entry) για το σκοπό αυτό. 
 
Γενικότερες απαιτήσεις της µηχανογραφικής εφαρµογής 
 
1. Το ρολόι του Μ.Σ του ΚΤΕΟ είναι συγχρονισµένο µε την εθνική ώρα Ελλάδας. 
2. Το Μ.Σ του ΚΤΕΟ καταγράφει την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης 
του τεχνικού ελέγχου, καθώς και τον αύξοντα αριθµό του εισερχοµένου οχήµατος τη 
συγκεκριµένη ηµέρα. 
α) Ως ώρα έναρξης του ελέγχου του οχήµατος από τον ελεγκτή νοείται το χρονικό σηµείο 
λήψης της πρώτης φωτογραφίας του οχήµατος. 
β) Ως ώρα λήξης του ελέγχου του οχήµατος νοείται η ώρα εκτύπωσης του ∆ΤΕ. 
3. Το Μ.Σ του ΚΤΕΟ οφείλει να προσαρµόζεται στις τροποποιήσεις που προκύπτουν από 
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς επίσης και στις επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις 
που γνωστοποιούνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, και εντός του χρονικού διαστήµατος που 
κάθε φορά ορίζεται. 
4. Τα δεδοµένα ελέγχου πρέπει να διακινούνται – φυλάσσονται τοπικά στο συγκεκριµένο 
ΚΤΕΟ, µε τρόπο ασφαλή που δεν επιτρέπει την καταστροφή – αλλοίωση – διαρροή τους. 
5. Η µηχανογραφική εφαρµογή του ΚΤΕΟ δεν επιτρέπει την τροποποίηση µετρήσεων που 
προέρχονται από την αυτόµατη γραµµή και είναι κλειδωµένη από τον υπεύθυνο του 
µηχανογραφικού συστήµατος που την έχει προµηθεύσει, ο οποίος οφείλει να καταγγέλλει 
κάθε προσπάθεια παραβίασης του λογισµικού από τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
υπεύθυνος του 
µηχανογραφικού συστήµατος καθίσταται υπόχρεος αποζηµίωσης του ∆ηµοσίου και του 
οικείου ΝΠ∆∆ (∆ιοικητικής Περιφέρειας), κατά τις γενικές διατάξεις. 
6. Η εφαρµογή πρέπει να διασφαλίζει την αυτόµατη τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) 
τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα. 
7. Η εφαρµογή οφείλει να καταγράφει επακριβώς όλες τις διακινήσεις (επιτυχείς και µη) των 
δεδοµένων των τεχνικών ελέγχων και των αναφεροµένων αρχείων σε αυτή. 
8. Το Μ.Σ του ΚΤΕΟ πρέπει να κρατάει όλα τα δεδοµένα των τεχνικών ελέγχων επί τρία (3) 
χρόνια στο µαγνητικό δίσκο και επί πέντε (5) χρόνια σε αρχεία backup. 
9. Το Μ.Σ του ΚΤΕΟ οφείλουν : 
α) Να αποστέλλουν αυτόµατα και άµεσα στη ∆ΟΠ του ΥΠΥΜΕ∆Ι τα δεδοµένα των 
διενεργούµενων τεχνικών ελέγχων οχηµάτων. 
β) Να λαµβάνουν και να ενηµερώνουν αυτόµατα το αρχείο τεχνικού ελέγχου, το τεχνικό 
αρχείο οχηµάτων και το αρχείο αδειών κυκλοφορίας από δικτυακό τόπο του ΥΠΥΜΕ∆Ι. 
γ) Να λαµβάνουν αυτόµατα πληροφοριακά αρχεία και οδηγίες εφαρµογής από δικτυακό τόπο 
του ΥΠΥΜΕ∆Ι. 
δ) Να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω στατιστικές καταστάσεις: 
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες κ.λπ.), 
είδος ελέγχου (π.χ. αρχικός, περιοδικός κ.λπ.) και κατηγορία οχήµατος (π.χ. ΕΙΧ, Ε∆Χ, ΦΙΧ 
κ.λπ.) για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (ηµεροµηνία από ηη1/µµ1/εεεε1 έως 
ηη2/µµ2/εεεε2). 
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα, είδος ελέγχου και ελεγκτή για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Μέσος όρος πλήθους και µέγιστος αριθµός ελέγχων ανά ηµέρα, είδος ελέγχου, κατηγορία 
οχήµατος και ελεγκτή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Μέσος όρος χρόνου ελέγχου ανά ηµέρα, είδος ελέγχου και κατηγορία οχήµατος για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Μέσος όρος χρόνου και ελάχιστος χρόνος ελέγχου ανά ηµέρα, είδος ελέγχου και ελεγκτή 
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες κ.λπ.), 
κατηγορία οχήµατος και ανά προσκοµίζοντα το όχηµα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες κ.λπ.), 
κατηγορία οχήµατος και ανά ιδιοκτήτη οχηµάτων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Μέσος όρος ελέγχων ανά αποτέλεσµα (π.χ. χωρίς ελλείψεις, δευτερεύουσες κ.λπ.), 
κατηγορία οχήµατος και ανά ελεγκτή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Ηµερήσιος µέσος χρόνος ελέγχου ανά κατηγορία οχήµατος (σύνολο διάρκειας όλων των 
ελέγχων/αριθµός ελέγχων) για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
• Μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια ελέγχου ανά ελεγκτή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
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• Εµφάνιση των δέκα ιδιοκτητών οχηµάτων µε τους περισσότερους ελέγχους στο ΚΤΕΟ για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Σε αυτή την κατάσταση τυπώνεται ο αριθµός των ελέγχων 
ανά κατηγορία οχήµατος και ανά αποτέλεσµα ελέγχου. 
• Εµφάνιση των δέκα προσκοµιζόντων οχηµάτων µε τους περισσότερους ελέγχους στο 
ΚΤΕΟ για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Σε αυτή την κατάσταση τυπώνεται ο αριθµός των 
ελέγχων ανά κατηγορία οχήµατος και ανά αποτέλεσµα ελέγχου. 
 
Σε όλες τις καταστάσεις εµφανίζονται στις δύο τελευταίες στήλες τα ποσοστά (%) των 
επιτυχόντων και των ανεπιτυχόντων ελέγχων σε σχέση µε το σύνολο των ελεγχθέντων 
οχηµάτων. 
Σε περίπτωση που ένα κριτήριο από µία κατάσταση δεν συµπληρώνεται, η κατάσταση θα 
καλύπτει όλες τις πιθανές τιµές του κριτηρίου (π.χ. αν τα χρονικά διαστήµατα δεν 
συµπληρώνονται, η κατάσταση θα αφορά όλους τους ελέγχους του ΚΤΕΟ από την αρχή της 
λειτουργίας ως σήµερα). 
ε) Να υποστηρίζουν την αυτόµατη αποστολή των αρχείων τυποποιηµένης µορφής XML 
προς τη ∆ΟΠ (ηµερολόγιο συντήρησης, δελτίο εκπαίδευσης, αρχείο βαθµονόµησης 
οργάνων). 
στ) Να τηρούν ηµερολόγιο συντήρησης, δελτίο εκπαίδευσης του προσωπικού και 
ηµερολόγιο βαθµονόµησης (calibration) των οργάνων ελέγχου. 
 
10. Η εφαρµογή θα πρέπει να εγκατασταθεί σε συνήθεις Η/Υ οι οποίοι συνδέονται µε το 
Internet, συνοδεύεται δε αˇπό εγχειρίδιο µε τις απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασής της στους 
Η/Υ, αλλά και χρήσης της, στην ελληνική γλώσσα. 
11. Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι συµβατή µε τα συνήθη λειτουργικά συστήµατα Microsoft 
Windows XP , VISTA ,7,8. 
12. Η εφαρµογή πρέπει να εγκατασταθεί είτε σε µεµονωµένο υπολογιστή (single user) είτε σε 
υπολογιστές συνδεδεµένους σε δίκτυο (multi users), εφόσον βέβαια υπάρχει. Η εγκατάσταση 
της εφαρµογής, βαρύνει τον ανάδοχο. 
13. Η εγκατάσταση της εφαρµογής µπορεί να γίνει σε ένα υπολογιστή ή σε περισσότερους,  
ανάλογα µε τον αριθµό των λειτουργουσών γραµµών (διαδρόµων) του ΚΤΕΟ. 
14. Η ανάλυση, η µορφή των φωτογραφιών και η ονοµασία του κάθε αρχείου φωτογραφίας 
είναι η οριζόµενη στην αριθµ. 20794/2222/2012 απόφαση. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη 
λήψη, τήρηση και αποστολή των φωτογραφιών µε την οριζόµενη στην απόφαση ανάλυση 
640 x 480,πˇροκειµένου αφενός να είναι εφικτή καταρχήν, αλλά και σε σύντοµο χρόνο, η 
αποστολή τους µέσω της εφαρµογής στο Μηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου και 
αφετέρου να καταλαµβάνουν µικρό χώρο στα αποθηκευτικά µέσα (σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή) του ΚΤΕΟ , αλλά και στα αντίστοιχα του Υπουργείου. 
15. Για κάθε ελεγχόµενο όχηµα, η εφαρµογή θα αποστέλλει µέσω διαδικτύου τις 
φωτογραφίες του και τα περιγραφόµενα στην εφαρµογή πεδία τα οποία αποτελούν τα 
απαραίτητα στοιχεία συσχέτισης των φωτογραφιών µε το ελεγχθέν όχηµα. 
16. Το Μηχανογραφικό Σύστηµα θα πρέπει να είναι συµβατό µε το λογισµικό των αυτόµατων 
ελαφρών και βαρέων γραµµών που είναι MAHA(ελαφρών) και  BEISSBARTH ver.5.7 B 
NET(βαρέων). 
17. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την µηχανογράφηση των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ καθώς και την 
συντήρηση – επικαιροποίηση του λογισµικού θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 
9001/2008 για την κατασκευή λογισµικού. 
18. Η εµπειρία του αναδόχου θα πρέπει να αποδεικνύεται µε προµήθεια παρόµοιου είδους 
στο ∆ηµόσιο. 
19. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανογραφικού 
Συστήµατος µέσω γραφείου υποστήριξης (Help Desk) για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο. 
 
4. ∆ηµιουργία δικτύου 
 
α. SERVER:  
-Επεξεργαστής Intel XEON Quad Core 
-Μνήµη RAM τουλάχιστον 8GB 
-sas raid controller 
-δίσκους SAS  2x300GB 6G 15K Rpm σε RAID 1 (Mirror) 
-λειτουργικό windows 2008 Server 64bit Standard Edition 
-εξωτερικό δίσκο USB 500GB 
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β. Standby Server : επεξεργαστή Intel Core i3 ή i5 
-µνήµη τουλάχιστον 4GB 
-ανάλυση οθόνης 1280 x 1024 TFT 
-WINDOWS 7 Pro 
γ. εκτυπωτής Laser A4 (2) PCs  µε τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
-µονόχρωµη εκτύπωση 
-θύρα USB 
-θύρα δικτύου Ethernet 
-κατ’ ελάχιστο 35 σελίδες / λεπτό. 
 
 
5. Προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε σύστηµα 4χ4 
µονίµου εµπλοκής.  
 
Σύµφωνα µε  άρθρο 10 παρ. 1(ε) της 20794/2222/2012 όπως ισχύει. 
Το φρενόµετρο της γραµµής ελέγχου βαρέων οχηµάτων πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε κίνηση και στους 4 τροχούς µόνιµης εµπλοκής 
H προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε σύστηµα 4χ4 µονίµου εµπλοκής 
αποτελείται από: 
α. Ηλεκτρολογικός πίνακας για 4χ4. 
β. Ηλεκτρονική πλακέτα οδήγησης 4χ4 φορτηγών και επιβατικών (όπου είναι µικτή) 
γ. Ηλεκτρονική πλακέτα προγραµµατισµού λογισµικού. 
δ. Το λογισµικό που συνοδεύει την προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε 
σύστηµα 4χ4 µονίµου εµπλοκής του θα πρέπει να είναι συµβατό µε το προϋπάρχον 
λογισµικό  που είναι 
εγκατεστηµένο στο φρενόµετρο των βαρέων οχηµάτων των ∆/ΚΤΕΟ. 
 
6. Προσοµοιωτής βάρους 
 Υπάρχει εγκατεστηµένος στο ΚΤΕΟ Καβάλας.  
Το φρενόµετρο βαρέων οχηµάτων πρέπει να συνοδεύεται από συσκευή εξοµοίωσης 
φορτίου, ώστε να είναι εφικτή η µέτρηση του συντελεστή (λόγου) πέδησης της πέδης πορείας 
και της πέδης στάθµευσης για τις περιπτώσεις οχηµάτων που κατά τον έλεγχο της πέδησής 
τους δεν επιτυγχάνονται σε πρώτο στάδιο τα ελάχιστα καθορισµένα ποσοστά απόδοσης. 
 
7. Φωτόµετρο γραµµής ελαφρών οχηµάτων (αυτόµατη γραµµή MAHA) 
Να είναι σύµφωνο µε άρθρα 5 παρ. 1(ε) & 6 παρ.5 της 20794/2222/3-5-2012. 
Φωτόµετρο για τη µέτρηση των φώτων πορείας και διασταύρωσης του ελεγχόµενου 
οχήµατος. Αποτελείται από την κυρίως συσκευή ελέγχου των φώτων διασταύρωσης και 
πορείας του οχήµατος  και κατάλληλης βάσης της συσκευής που έχει τη δυνατότητα 
µετακίνησης µε τη βοήθεια τροχών. Πρέπει να ελέγχει τη φωτεινή δέσµη των φώτων 
διασταύρωσης και πορείας του ελεγχόµενου οχήµατος, εφ’ όσον προηγουµένως η κυρίως 
συσκευή συγκέντρωσης της δέσµης φώτων κεντράρεται µε τους φανούς πορείας-
διασταύρωσης του οχήµατος. Μετρά ξεχωριστά για τους αριστερούς και δεξιούς φανούς την 
απόκλιση δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω και την ένταση των φωτεινών δεσµών των φώτων 
πορείας και διασταύρωσης. Οι αποκλίσεις των δεσµών µπορεί να αναφέρονται µε λέξεις ή 
επί   % απόκλιση για δέσµες µήκους 10 µέτρων και η ένταση της δέσµης  αναφέρεται σε LUX 
ή σε CD (candela). 
 
8. Συσκευή ελέγχου του ταχυµέτρου και του ταχογράφου 
  Να είναι σύµφωνη µε την παρ. 5 του άρθρου 10 της Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012 όπως 
ισχύει. 
Αυτή η συσκευή αποτελείται από δύο ζεύγη περιστρεφόµενων κυλίνδρων, ένα ζεύγος για 
κάθε τροχό του κινητήριου άξονα του οχήµατος. 
  Η συσκευή πρέπει να συγκρίνει την ένδειξη του ταχυµέτρου µε την πραγµατική ταχύτητα 
του οχήµατος και να υπολογίζει την επί τοις % διαφορά των ταχυτήτων. 
 Επίσης πρέπει να συνδέεται µε τους εγκεκριµένους µηχανικούς και ηλεκτρονικούς και 
ψηφιακούς ταχογράφους των οχηµάτων και να ελέγχει τη σωστή λειτουργία τους, καθώς και 
τη λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας του ελεγχόµενου οχήµατος.  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ, ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΙΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΙ ΟΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ,  κλπ  ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κατά 9001:2008. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 

Ονοµασία Τράπεζας…………….......……. 
Κατάστηµα ……………….......………….. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ fax)  Hµεροµηνία έκδοσης…….…………….. 
      ΕΥΡΩ …………. 
Προς 
ΠΑΜΘ (ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……….......………ΕΥΡΩ 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ €…………..  υπέρ της εταιρείας ………….………………… που 
εδρεύει  στην ………………. (περιοχή),…………………………..(οδός,αριθµός), Τ.Κ. 
…………,  τηλ. ………………, µε Α.Φ.Μ. ……………………. και ∆.Ο.Υ. ………………...για τη 
συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την   
προµήθεια εξοπλισµού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Καβάλας σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ 6/2013 
∆ιακήρυξή σας. 
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανώτερο 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρείς (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 απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 Η παρούσα ισχύει µέχρι και την………………………………………. 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος από ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη δηλαδή πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για  150 ηµέρες 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 Θα πρέπει να διατυπώνονται επιπλέον και οι όροι:  

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

• «Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή 

σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.» 

 

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΒ-0ΛΖ



 21

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 

 
Σύµβαση για την  προµήθεια  µηχανολογικού  και λοιπού εξοπλισµού του ΚΤΕΟ  της 
ΠΕ Καβάλας 

 ΠΟΣΟΥ  …………….. ΕΥΡΩ 

 
Σήµερα στις ..-..-2013 ηµέρα ………….. στην Καβάλα και στα γραφεία της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας , οι υπογεγραµµένοι  Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, 
κάτοικος Καβάλας που εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή µε βάση τις κείµενες διατάξεις την 
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας µε έδρα την Καβάλα και ΑΦΜ 997687965, ∆.Ο.Υ. 
Κοµοτηνής και  
η εταιρεία  ……………………., που εδρεύει  στην ………………. 
(περιοχή),…………………………..(οδός,αριθµός), Τ.Κ. …………,  τηλ. ………………, φαξ 
…………….., µε Α.Φ.Μ. ……………………. και ∆.Ο.Υ. ……………….. και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον κ. ……………………………….. (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου) σύµφωνα µε 
το καταστατικό της εταιρείας και µε το από ……………. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται 
για Α.Ε.) που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 
εξής :  
 
Στο ∆ηµόσιο Μειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις ….-..-2013 µε την αριθ. 6/2013 
∆ιακήρυξη κατακυρώθηκε, ύστερα από την ……/…….. απόφαση της ……ης συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής ΠΑΜΘ η ανάθεση της  προµήθειας µηχανολογικού και λοιπού  
εξοπλισµού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Καβάλας  

 , στον ανάδοχο ………………………………. ο οποίος αναλαµβάνει την    προµήθεια 
µηχανολογικού και λοιπού  εξοπλισµού του ΚΤΕΟ της ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα 
……………………………………………………………………………. µέσα διάστηµα τριάντα  
ηµερών από την υπογραφή της παρούσας, και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω 
όρους : 
 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ      11ΟΟ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Το συνολικό ποσό της σύµβασης ορίζεται στο ποσό των ……………………….. ΕΥΡΩ 
χωρίς ΦΠΑ και ……………… συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

2. Στο ως άνω ποσό συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά, παράδοση, τοποθέτηση και 
συντήρηση του εξοπλισµού του ΚΤΕΟ. 

3. Η πληρωµή θα γίνει µετά την υποβολή βεβαίωσης τήρησης των όρων της σύµβασης  
πρωτοκόλλου παραλαβής της προµήθειας και καλής εκτέλεσης της τοποθέτησης του 
εξοπλισµού στο ΚΤΕΟ Καβάλας , κατάθεση στην υπηρεσία της εγγυητικής καλής 
λειτουργίας, υπογραφή της σύµβασης εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας, και 
σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πιστώσεις . 

4. O προσφέρων σε περίπτωση µη έγκαιρης ή σωστής υλοποίησης ή παράδοσης του 
έργου, πέραν των προβλεπόµενων κυρώσεων από το νόµο, παραιτείται από κάθε 
οικονοµική ή άλλη απαίτηση ή αποζηµίωση. 

 
AA  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ      22ΟΟ  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η σύµβαση ισχύει για το χρονικό διάστηµα τριάντα  ηµερών από την υπογραφή της, 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει και να τοποθετήσει 
τον εξοπλισµό του ΚΤΕΟ όπου του υποδειχθεί από τη ∆/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Η Υπηρεσία διατηρεί - µε µια απλή έγγραφη δήλωση προς τον ανάδοχο 
πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη της σύµβασης- το δικαίωµα να παρατείνει 
µονοµερώς τη σύµβαση για διάστηµα ίσο προς τον χρόνο διάρκειας της παρούσας 
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σύµβασης, για όλες τις υπηρεσίες ή µερικές απ΄ αυτές, µε τους ιδίους όρους µετά από 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου. 

  
  
  

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ      33ΟΟ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
   Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν την   προµήθεια  µηχανολογικού  και 
λοιπού εξοπλισµού  του ΚΤΕΟ  της ΠΕ Καβάλας. 
Αναλυτικά 
1. Αναλυτές καυσαερίων βενζίνης, πετρελαίου  

(υπάρχουν από ένας σε κάθε γραµµή, σύνολο 4) σύµφωνα µε άρθρο 6 παρ. 3 & 4 
της 20794/2222/3-5-2012. 

Απαιτείται αναβάθµιση ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 790Β΄ του 2007. 
 
2. Ζυγαριά   (στο φρενόµετρο βαρέων οχηµάτων) µε το απαιτούµενο λογισµικό για τη 
σύνδεσή της στη Κεντρική Μονάδα της Αυτόµατης Γραµµής. 
 
3. Μηχανογραφικό Σύστηµα 
Οι προδιαγραφές του Μηχανογραφικού συστήµατος περιγράφονται σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1466 Β΄ και τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 της 
03/05/2012. 
 
4. ∆ηµιουργία δικτύου 
α. SERVER:  
-Επεξεργαστής Intel XEON Quad Core 
-Μνήµη RAM τουλάχιστον 8GB 
-sas raid controller 
-δίσκους SAS  2x300GB 6G 15K Rpm σε RAID 1 (Mirror) 
-λειτουργικό windows 2008 Server 64bit Standard Edition 
-εξωτερικό δίσκο USB 500GB 
 
β. Standby Server : επεξεργαστή Intel Core i3 ή i5 
-µνήµη τουλάχιστον 4GB 
-ανάλυση οθόνης 1280 x 1024 TFT 
-WINDOWS 7 Pro 
γ. εκτυπωτής Laser A4 (2) PCs  µε τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
-µονόχρωµη εκτύπωση 
-θύρα USB 
-θύρα δικτύου Ethernet 
-κατ’ ελάχιστο 35 σελίδες / λεπτό. 
 
5. Προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε σύστηµα 4χ4 
µονίµου εµπλοκής.  
 
6. Προσοµοιωτής βάρους 
 Υπάρχει εγκατεστηµένος στο ΚΤΕΟ Καβάλας.  
Το φρενόµετρο βαρέων οχηµάτων πρέπει να συνοδεύεται από συσκευή εξοµοίωσης 
φορτίου, ώστε να είναι εφικτή η µέτρηση του συντελεστή (λόγου) πέδησης της πέδης πορείας 
και της πέδης στάθµευσης για τις περιπτώσεις οχηµάτων που κατά τον έλεγχο της πέδησής 
τους δεν επιτυγχάνονται σε πρώτο στάδιο τα ελάχιστα καθορισµένα ποσοστά απόδοσης. 
 
7. Φωτόµετρο γραµµής ελαφρών οχηµάτων (αυτόµατη γραµµή MAHA) 
Να είναι σύµφωνο µε άρθρα 5 παρ. 1(ε) & 6 παρ.5 της 20794/2222/3-5-2012. 
 
8. Συσκευή ελέγχου του ταχυµέτρου και του ταχογράφου 
  Να είναι σύµφωνη µε την παρ. 5 του άρθρου 10 της Υ.Α. 20794/2222/3-5-2012 όπως 
ισχύει. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ, ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΠΩΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΙΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΙ ΟΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ,  κλπ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΡΘΕΙ 
Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κατά 9001:2008. 

 

 
 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ      55οο      
ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την 
αριθµ. ……………………………. εγγυητική επιστολή της 
…………………………………… αξίας ……………… ΕΥΡΩ. Η εγγύηση θα επιστραφεί 
µετά την πλήρη εκπλήρωση όλων των όρων αυτής της σύµβασης. 

2. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού ο ανάδοχος θα καταθέσει µε την οριστική 
παραλαβή της προµήθειας εγγυητική καλής λειτουργίας.  Η εγγύηση θα επιστραφεί 
µετά από 36 µήνες. 

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου ή κακής/ελαττωµατικής του 
λειτουργίας η παρούσες εγγυήσεις  δεσµεύονται  από την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 6ο 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
 

Η περίοδος Εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας ξεκινά από την παραλαβή του 
εξοπλισµού και η διάρκειά της είναι ………. έτη.. Ο Ανάδοχος, µετά την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωµένος να υπογράψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµβαση εγγύησης για την προσφερόµενη από αυτόν Περίοδο Εγγύησης. 
Κατά την περίοδο εγγύησης τοποθέτησης και καλής λειτουργίας ο προµηθευτής 
αναλαµβάνει δωρεάν το κόστος συντήρησης, όλα τα παράπλευρα έξοδα µετακίνησης, 
διαµονής και αµοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων (πλην 
αναλωσίµων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου 
προβλήµατος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει ορίσει στην προσφορά του τα είδη που 
θεωρούνται αναλώσιµα καθώς και του όρους εγγύησης τοποθέτησης και καλής 
λειτουργίας. 

 
 

ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ      66οο    
ΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις - Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσηµο 2% επί 
Μ.Τ.Π.Υ. και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου , 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  
∆ηµοσίων συµβάσεων. 

 
ΑΑ  ΡΡ  ΘΘ  ΡΡ  ΟΟ      77οο    
ΑΑΛΛΛΛΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

1. Η  επιπλέον  προµήθεια µηχανολογικού και λοιπού  εξοπλισµού του ΚΤΕΟ της ΠΕ 
Καβάλας θα γίνει  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αρ. 6/2013 ∆ιακήρυξη της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ιδίως τα αναφερόµενα στην τεχνική περιγραφή της 
∆ιακήρυξης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παράδοση, τοποθέτηση και ορθή 
λειτουργία του εξοπλισµού του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Καβάλας. 

2. Την ευθύνη σχετικά µε την πρόσληψη , την ασφάλιση , και τυχόν ατυχήµατα του 
προσωπικού, την  έχει   πάντα ο ανάδοχος και όχι η Υπηρεσία και το προσωπικό που θα 
εργάζεται θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο στους ασφαλιστικούς οργανισµούς από τον 
ανάδοχο. 

3. Για όσα θέµατα δεν αναφέρονται στη σύµβαση ισχύουν τα αναφερόµενα στην 6/2013 
∆ιακήρυξη . 
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4. Σε περίπτωση που δε θα εκτελεσθεί κάποιος από τους όρους της ∆ιακήρυξης της ή της 

σύµβασης θα εφαρµόζονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 2286/95, 
το Π.∆. 118/07 καθώς και από την 6/2013 ∆ιακήρυξη . 

 
5. Η παρούσα σύµβαση συνοδεύεται και από τεχνική περιγραφή , που αναφέρεται και στη 

∆ιακήρυξη 
 
6. Σε περίπτωση διαφορών αρµόδια για την επίλυση είναι τα ∆ικαστήρια του Ν. Καβάλας. 
 
 

Ο Ι     Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 

 

ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ                                                      
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