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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Νο  2 
 

Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την προµήθεια οκτώ (8) 
πετρελαιοκίνητων οχηµάτων τύπου VAN µικτού βάρους µέχρι 2,3 ton.  
 
Άρθρο  1Ο 

 
     Η  Εταιρεία  Ύδρευσης  & Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. )  προκηρύσσει  
ανοικτό  µε  σφραγισµένες  προσφορές  µειοδοτικό  διαγωνισµό  για την  προµήθεια οκτώ (8) 
πετρελαιοκίνητων οχηµάτων τύπου VAN,  προϋπολογισµού 135.000 € (εκατόν τριάντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ)  περίπου, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
    Ο  διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  στα  Γραφεία  της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  Τσιµισκή 98, 4ος  όροφος,  
την  28η Μαρτίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και  ώρα  10π.µ. µε  τους  παρακάτω  όρους: 
 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 2ο 

ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
   1.   Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές , µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την διακήρυξη. 
   2.   Οι προσφορές υποβάλλονται: 

2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, ή  µε  αποστολή  
τους  ταχυδροµικώς  επί  αποδείξει  ή  µέσω   εταιριών  διακίνησης  εντύπων.  Στην  
περίπτωση  αυτή  η  προσφορά  πρέπει  να  φτάσει  στο   τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. 
& Αποθηκών πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των 
προσφορών.  

2.2 Με  παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αµέσως 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

3.   Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά  αποστελλόµενες   προσφορές  
δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των  οποίων  η συµµετοχή στους 
διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  έχει  αποκλεισθεί,  δεν  λαµβάνονται  υπόψη. 

4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.  
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Άρθρο 3ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αποστέλλονται στη διεύθυνση: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΣΙΜΙΣΚΗ  98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο: 2310966968, 2310966972 -928 

Fax :           2310283117 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς 
τα εξής στοιχεία: 
α.  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για  την προµήθεια 8 οχηµάτων τύπου VAN 
β. Ο αριθµός της διακηρύξεως  (Νο 2) 
γ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα 
    
    Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και 
η εγγυητική επιστολή συµµετοχής.  
    Τα τεχνικά στοιχεία  της  προσφοράς τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισµένο φάκελο 
µέσα  στον  κυρίως φάκελο, µε  την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και  τις  λοιπές 
ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου. 
    Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις  του κυρίως φακέλου. 
      Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ » και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
      Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραφηµένη από τον προσφέροντα το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
 
 Άρθρο 4ο 

 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

      Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα 
που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους 
όρους του, που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
     ∆ιευκρινήσεις  δίδονται µόνο όταν αυτές ζητούνται  από  την αρµόδια  επιτροπή, είτε  
ενώπιόν  της είτε έπειτα από έγγραφο  της  Εταιρίας, κατόπιν σχετικής    γνώµης   της    
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επιτροπής.   Σηµειώνεται    πως,     από   τις    ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπ’ όψιν 
µόνο εκείνες που αναφέρονται  στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
 

 

Άρθρο 5ο 

                           

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 
  1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: 
      1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής  στο  διαγωνισµό. 
      1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
      1.1.3 Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,  
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,  πτωχευτικού 
συµβιβασµού  ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
      1.1.4  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από  αρµόδια   κατά περίπτωση Αρχή  από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
     Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 1.1.3 και 1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
      1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή  
τους  σ’ αυτό  και το ειδικό τους επάγγελµα  ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλµατος  από 
αρµόδια  δηµόσια  αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ηµεροµηνία  διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
  1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 
     1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 
     1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
     1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθµ. 1.1.3 
& 1.1.4  περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου. 
    1.2.4 Πιστοποιητικό  της  αρµόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  περί  
εγγραφής  τους  στα  µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου  ή  σε  ισοδύναµες  
διεπαγγελµατικές  οργανώσεις. 

 1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
      Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2 Στην προκειµένη περίπτωση το 
απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον 
υπεύθυνο του Νοµικού Προσώπου. 
 1.4 Οι συνεταιρισµοί: 
      1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3  και 1.1.4 του εδ. 1.1 του παρόντος 
άρθρου. 
      1.4.2 Βεβαίωση  εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 
 1.5  Οι ενώσεις Προµηθευτών- παρεχόντων υπηρεσίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
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      1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή – παρέχοντα 
υπηρεσίες που συµµετέχει στην ένωση. 
      1.5.2  Η ένωση προµηθευτών – παρεχόντων υπηρεσίες  υποβάλει κοινή προσφορά η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές - παρέχοντες υπηρεσίες που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το 
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
     1.5.3  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για  ολόκληρη την 
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  
     1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε 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 όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να 
εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από 
πρόταση της ∆/νσης  Οικονοµικού. 
2.  Εφόσον οι προµηθευτές – παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε 
αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
3. Εάν  σε  κάποια χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  έγγραφα  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  
παραπάνω  περιπτώσεις  µπορούν  να  αντικατασταθούν  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  
προµηθευτή – παρέχοντος υπηρεσίες  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  
ή συµβολαιογράφου. 
4.   Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι 
νοµίµως µεταφρασµένα στην Ελληνική. 
5.  Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που 
εκτελεί  το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά 
στην προσφορά. 
6.   Όλα τα  πιστοποιητικά  συµµετοχής  υποβάλλονται  σε πρωτότυπα  ή σε  επικυρωµένα  
αντίγραφα. 
 
Άρθρο 6ο 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
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 θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
2.   Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση– το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι 
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
3.   Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 
      3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
      3.2. Τον εκδότη 
      3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 
      3.4.Τον αριθµό της εγγύησης 
      3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
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       3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση 
      3.7. Τους όρους ότι: 
            3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως. 
            3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.   που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
             3.7.3  Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που θα 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
4.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
  4.1  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ). 
    4.2  Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω 
αξία µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 
    4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και 
τα ακόλουθα: 
         4.3.1 Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια 
οχήµατα. 
        4.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης  (4 µήνες  από  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  του  
διαγωνισµού) . 
   4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή 
της µε την προσφορά  είναι:  
        4.4.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
        4.4.2  Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο 2) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού 
        4.4.3  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση: 
         α) Ποσοστό 5% της συνολικής αξίας του προϋπολογισµού, δηλαδή του ποσού 8.302,50€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
        β) Ποσοστό 5% της επιµέρους προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
        4.4.4  Η ηµεροµηνία έκδοσης της. 
   4.4.5 Τα στοιχεία του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ του  οποίου    
εκδίδεται.  
     Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων. 
5. Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  Σύµβασης 
   5.1   Ο προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες 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 τον Φ.Π.Α.  

5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της   παρ.3.  και 

τα ακόλουθα: 
         5.3.1 Τον αριθµό της παραγγελίας της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια 
οχήµατα. 
         5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
   5.4    Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του  αντικειµένου  
της  σύµβασης. 
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 

η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της  σύµβασης. Οι  εγγυήσεις 
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των  λοιπών  προµηθευτών που  έλαβαν  µέρος  στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

7. Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης επιστρέφονται µετά  την  οριστική 
ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των οχηµάτων και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση των  
τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συµβαλλόµενους. 

8. Στην  περίπτωση  ένωσης  προµηθευτών  οι  εγγυήσεις  περιλαµβάνουν  και τον  όρο  ότι  
η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των  µελών της  ένωσης. 

9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο  του ενός 
τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς. 

  
Άρθρο 7ο 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
       Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή ή παρέχοντος 
υπηρεσίες σ’ αυτόν και κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση. 
       Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών    
(µέσω Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310-
212439)  ως εξής: 
     1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας  του  διαγωνισµού.  
     Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
    2.  Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου ή του περιεχοµένου των 
προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής  του  ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι 
τις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση µπορεί να 
υποβληθεί και σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη 
της προθεσµίας η 14.00 µµ).  Η  ένσταση  κατά της  συµµετοχής  προµηθευτή σε  διαγωνισµό  
κοινοποιείται,  εντός  της  αυτής  προθεσµίας  υποχρεωτικά  από  τον  ενιστάµενο,  στον  
προµηθευτή κατά  του  οποίου  στρέφεται. 
   3.  Επί των ενστάσεων των  παραγράφων  2  και 3  αποφαίνεται  το  αρµόδιο  για  την  
κατακύρωση όργανο. 
  4. Οι ενιστάµενοι  λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα    τους. 
 
Άρθρο 8ο 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
     Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 
     Για την  αξιολόγηση  των  προσφορών λαµβάνονται  υπ’ όψη  κυρίως τα  παρακάτω  
στοιχεία: 

1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές  προδιαγραφές της  
διακήρυξης  και  της  πρόσκλησης. 

2. Ο  ανταγωνισµός  που  αναπτύχθηκε. 
3. Η  προσφερόµενη  τιµή  σε  σχέση  µε  τιµές  που προσφέρθηκαν  σε  προηγούµενους  

διαγωνισµούς  και  την  τρέχουσα  στην  αγορά  τιµή,  για  όµοιο  ή  παρεµφερές  
υλικό. 

4. Κάθε  άλλο,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  Προµηθειών, ουσιώδες  στοιχείο  από  
το  οποίο  εξασφαλίζεται  η  καλή  εκτέλεση  της  προµήθειας  του  υλικού. 
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     Η  κατακύρωση  τελικά  γίνεται  στον  προµηθευτή µε  την  χαµηλότερη  τιµή,  από  
εκείνους  των  οποίων  οι προσφορές έχουν  κριθεί ως αποδεκτές µε  βάση  τις  τεχνικές  
προδιαγραφές  και τους  όρους της  διακήρυξης.  
   Ισότιµες  θεωρούνται  οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.     
     Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού. 
     Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  
     Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 
έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 
συνιστούν απόρριψη των προσφορών.  
      
Άρθρο 9ο 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
    Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές ή τους παρέχοντες υπηρεσίες για 
90 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
    Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
   Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των προµηθευτών ή των παρεχόντων υπηρεσίες. 
   Σε καµία  περίπτωση  ο  υποψήφιος ανάδοχος δεν  µπορεί  να  έχει  αξιώσεις  αναθεώρησης  
τιµών  πριν  την  λήξη  της  ισχύος  της  προσφοράς  ή  µετά  την  υπογραφή  της  σύµβασης. 
 
Άρθρο 10ο 

 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

 
      Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται   ως απαράδεκτη. 
 
Άρθρο 11ο 

 
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 
     Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές  αντιπροσφορές.  Σε περίπτωση υποβολής τους  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 12ο 

 
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 
     Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές.  Σε περίπτωση υποβολής 
τους  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 13ο 

 
ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η  προµήθεια  µπορεί  να  κατανεµηθεί  σε  περισσότερους  από  έναν  µειοδότες. Η 

δυνατότητα επιµερισµού της προµήθειας των εν λόγω οχηµάτων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προµηθευτών, θα πρέπει να εξυπηρετεί την συνολικά βέλτιστη και συµφέρουσα οικονοµική 
λύση για την ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
 
Άρθρο 14ο 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
1. Με  την  προσφορά, η  τιµή του προς προµήθεια οχηµάτων δίδεται  ανά  µονάδα  και  

συνολικά. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για 
παράδοση των οχηµάτων στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 
Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε 
διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο 
ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί  στην τιµή 
προσφοράς. 

2. Η  προσφερόµενη  τιµή  δίδεται  σε  ευρώ. 
3. Οι  τιµές  των  προσφορών  αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε  περίπτωση 

δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. 
4. Εφόσον  από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια  η προσφερόµενη  τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
                    
Άρθρο 15ο 

 
ΓΛΩΣΣΑ 

 
 Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία 
θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 
Άρθρο 16ο 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 

       Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών  στην καθορισµένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. 
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό  ή  εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους: 
     Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος,  µονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  
Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  κατά  φύλλο. Εφόσον  θεωρηθούν επαρκή,  η  επιτροπή  
έχει  την  δυνατότητα  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  τεχνικών  προσφορών 
αυθηµερόν ή  σε  διαφορετική  ηµεροµηνία  από  αυτήν  της  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού  
(κατά  την  κρίση  της). 
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   Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της 
τεχνικής αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι 
αντίστοιχες τεχνικές προσφορές. 
      Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν 
γνώση και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
     Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων  δεν  αναστέλλει την 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
      
 
Άρθρο 17ο 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
      Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., 
θα κληθεί ο προµηθευτής που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της 
σύµβασης, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Συγχρόνως, θα πρέπει να προσκοµίσει και 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 
      Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα 
σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Στην 
περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος ανάληψης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 
ηµέρες από την σχετική κοινοποίηση. 
      Εάν ο προµηθευτής  στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της Ε Υ Α Θ  Α.Ε. 
      Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού 
στον επόµενο  προµηθευτή ή να επαναλάβει την διαδικασία. 
     Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή που είναι 
µειοδότης. ∆ια του αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να 
κρίνει διαφορετικά. 
 
 
Άρθρο 18ο 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 
Η  παράδοση  των  οχηµάτων  θα  γίνει  το  συντοµότερο,  και  πάντως  όχι  πέραν  των τριών 
(3)  µηνών  από την  υπογραφή  της  σύµβασης. 
 
Άρθρο 19ο 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   
   Για  την εξόφληση  των  τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

1. Πρωτόκολλο παραλαβής. 
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
4.  Εξοφλητική  απόδειξη  του  προµηθευτή,  εάν  το  τιµολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη  
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

 
  Τα  έξοδα  δηµοσίευσης  της  περίληψης  της ∆ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 20ο 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
        Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των 
προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την 
εκτέλεση των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 
   Οι  έννοµες  σχέσεις που  δηµιουργούνται  από  την  ∆ιακήρυξη  και  την  Σύµβαση  
διέπονται  από  το  Ελληνικό  ∆ίκαιο. 
 
Άρθρο 21ο 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
        Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της 
ύστερα από γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της σύµβασης όταν: 
      1.    ∆εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία. 

2. Τα παραδιδόµενα οχήµατα έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές 
προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες  ιδιότητες ή επιδόσεις .  

3.  Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης. 
      Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή  εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της 
κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής 
ποινικής ρήτρας η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που 
υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του προµηθευτή  των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
       Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια και δεν προσήλθε µέσα στην 
προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να προσκοµίσει την εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε 
υποχρέωση έναντι του προµηθευτή  και δύναται να εκτελέσει την προµήθεια µε άλλους 
προµηθευτές  µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε 
άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή από µελλοντικές  
συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως 
υποχρεωτικά καλεί  τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων. 
      Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη 
παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας  ποσού  ίσου προς το 0,5% της αξίας  των  
οχηµάτων των  οποίων  καθυστερεί  η  παράδοση  για  κάθε  εβδοµάδα  και  µέχρι  δέκα (10) 
εβδοµάδες. Μετά  τις δέκα (10) εβδοµάδες  και  εφόσον  εξακολουθεί   η  καθυστέρηση,  το  
ποσοστό  της  ποινικής  ρήτρας  αυξάνεται  σε 1%   για  κάθε  εβδοµάδα  και  µέχρι  πέντε (5) 
εβδοµάδες.  Μετά  ο  προµηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος.  
      Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής 
απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή 
την µη υπογραφή της. 
       Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον 
προµηθευτή.  
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Άρθρο  22ο  
 

ΑΝΩΤΕΡΑ  ΒΙΑ 
 
  1.   Αν η  αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης  οφείλεται  σε  
λόγους ανωτέρας βίας,  ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην ΕΥΑΘ 
Α.Ε. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν  αυτή την αδυναµία, µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την επέλευσή τους. 
2.    Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει  να 
υποβάλλει  ο προµηθευτής εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως  στερείται  του δικαιώµατος να 
επικαλεσθεί  την  ανωτέρα βία.  
3.    Η ύπαρξη  ανωτέρας  βίας απαλλάσσει  τον  προµηθευτή  από τις συνέπειες  λόγω  µη 
συµµόρφωσής  του  προς τους όρους της σύµβασης  ή της υπογραφής  της. 
 
 

Β.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
                    

Αρθρο  23ο  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ VAN ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 

2,3 ton 

1. Γενική περιγραφή 
Τα ζητούµενα αυτοκίνητα θα είναι κλειστά, διαξονικά 4Χ2, µικτού βάρους κάτω των 2,3 
τόνων, µε θάλαµο οδήγησης 2 θέσεων και θα χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά προσωπικού 
και µεταφορά µικρών φορτίων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε 
2. Κινητήρας 
Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, τουλάχιστον τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO 5 ή 6), κυβισµού από 1.500cc εώς 1.600cc. Ελάχιστη 
ροπή στρέψης κινητήρα ορίζονται τα 200Nm. 
3. Κιβώτιο ταχυτήτων 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητο τουλάχιστον πέντε συγχρονισµένων ταχυτήτων 
εµπρόσθιας κίνησης και µίας όπισθεν. 
4. Σύστηµα διεύθυνσης 
Το σύστηµα διεύθυνσης θα είναι µε υδραυλική, ή µε ηλεκτροϋδραυλική, ή µε ηλεκτρική 
υποβοήθηση και θα δύναται να κλειδώνει.   
5. Σύστηµα πέδησης 
Το σύστηµα πέδησης θα είναι υδραυλικό, διπλού κυκλώµατος (χιαστί), ενισχυµένο µε 
σύστηµα υποπίεσης. Θα φέρει εµπρός αεριζόµενα δισκόφρενα και ταµπούρα ή δισκόφρενα 
πίσω. Θα διαθέτει επίσης, απαραίτητα, σύστηµα A.B.S. Η πέδη στάθµευσης θα είναι 
χειροκίνητη και επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς. 
6. Τροχοί – Ελαστικά 
Όλα τα ελαστικά (τύπου radial) πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη µε το φορτίο των αξόνων. Η 
ηµεροµηνία παραγωγής ελαστικών δεν θα είναι παλαιότερη των έξι µηνών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης οχηµάτων. Τέλος, θα υπάρχει εφεδρικός τροχός προσαρµοσµένος στο 
αµάξωµα. 
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7. Ηλεκτρικό Σύστηµα 
Ο εξωτερικός φωτισµός, δηλαδή οι δείκτες πορείας, τα φώτα θέσης, τα διασταυρώσεως, τα 
πορείας, τα στοπ, τα οπισθοπορείας και τα φώτα πινακίδας αριθµού, θα είναι σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
Το εσωτερικό του αµαξώµατος θα έχει εσωτερικό φωτισµό καθώς και ο συσσωρευτής του θα 
είναι 12V και η χωρητικότητά του θα είναι αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής του 
αυτοκινήτου και θα αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
8. Όργανα ελέγχου – Ενδεικτικές λυχνίες 
Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχουν απαραιτήτως:  
- ∆είκτης ταχύτητας σε Km/h και ένδειξη ολικών διανυθέντων αποστάσεων σε Km, 
- Ένδειξη ηµερήσιων διανυθέντων αποστάσεων σε Km, 
- Λυχνία φόρτισης του συσσωρευτή, 
- ∆είκτης ποσότητας καυσίµου, 
- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας φώτων. 
9. Αµαξώµατα 
Βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου – χώρου φόρτωσης: 
Ολικό µήκος οχήµατος από 4.000mm µέχρι 4.450mm. 
Ολικό πλάτος οχήµατος µέχρι 1.900mm (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέφτες), 
Μήκος χώρου φόρτωσης 1.600mm κατ’ ελάχιστο (µετρηµένο στο πάτωµα), 
Ύψος χώρου φόρτωσης 1.100mm κατ’ ελάχιστο, 
Ωφέλιµος όγκος χώρου φόρτωσης 2,5m3  κατ’  ελάχιστο. 
Ο εσωτερικός χώρος θα χωρίζεται στον θάλαµο οδηγού – συνοδηγού και στον θάλαµο των 
φορτίων µε σταθερό διαχωριστικό. 
Επίσης, τα αυτοκίνητα θα διαθέτουν µια δίφυλλη πίσω πόρτα µε παράθυρα σταθερού 
κρυστάλλου και µια πλευρική συρόµενη πόρτα, οι οποίες θα ασφαλίζουν µε κλειδαριές 
ασφαλείας. 
Η όλη κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης στεγανοποίηση και η 
µέγιστη δυνατή ηχητική και θερµική µόνωση. Ο θάλαµος οδήγησης θα πρέπει να παρέχει την 
µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για εύκολη και ασφαλή οδήγηση. 
Στην καµπίνα των επιβατών θα υπάρχουν καθίσµατα δύο ατόµων, συµπεριλαµβανοµένης σ’ 
αυτά και της θέσης του οδηγού, τα οποία θα φέρουν εγκεκριµένες ατοµικές ζώνες ασφαλείας 
και προσκέφαλα. 
Θα υπάρχουν επίσης ράδιο/CD, air-condition (a/c), ηχεία, δύο κινητά αλεξήλια, ένας 
εσωτερικός καθρέφτης και δύο εξωτερικοί που θα είναι εσωτερικά ρυθµιζόµενοι. Θα υπάρχει 
ντουλαπάκι για την φύλαξη εγγράφων του οχήµατος. 
10. Παθητική ασφάλεια 
Το όχηµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο κατά τέτοιον τρόπο που να παρέχει ασφάλεια των 
επιβατών σε περίπτωση µετωπικής ή πλαγιοµετωπικής σύγκρουσης, ενώ πρέπει να διαθέτει 
απαραιτήτως αερόσακο οδηγού. 
11. Εργαλεία 
Κάθε όχηµα θα συνοδεύεται από: 
Γρύλο ανύψωσης οχήµατος και εργαλεία αλλαγής των τροχών, 
Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
Φαρµακείο και προειδοποιητικό τρίγωνο έκτακτης στάθµευσης. 
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12. Χρωµατισµός 
Ο εξωτερικός χρωµατισµός των οχηµάτων να είναι λευκός. 
13. Εσωτερική διαµόρφωση χώρου φόρτωσης 
Το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, σαν τελική επιφάνεια θα φέρει πρόσθετο σκληρό 
αντιολισθητικό υλικό της κατασκευαστικής εταιρείας για την προστασία του (εάν δεν 
περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό). 
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσουν συµπληρωµένο τον 
συνηµµένο πίνακα συµµόρφωσης. 
14. Εγγύηση-Παράδοση 
Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόµενων οχηµάτων, για τα µηχανικά, ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά µέρη, τη διάβρωση και τη βαφή, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ο 
χρόνος παράδοσης των οχηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από την 
ανάθεση της προµήθειας. 
15. Οικονοµική προσφορά 
Οι προσφερόµενες τιµές θα συµπεριλαµβάνουν υποχρεωτικά τα έξοδα προετοιµασίας, 
µεταφοράς, µεταβίβασης και ταξινόµησης, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. 
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσουν τον συνηµµένο πίνακα 
συµµόρφωσης. 
 

Πληροφορίες 
 
    Οι  ενδιαφερόµενοι  για  περισσότερες  πληροφορίες  µπορούν να απευθύνονται   στο 
Τµήµα  Προµηθειών, ∆ιαχείρισης  Υλικού   & Αποθηκών της  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  κατά τις  
εργάσιµες  ηµέρες και  ώρες: 
Τηλ.  2310966-968, -972, -928 
Fax:  2310283-117 
                                                                               
                                                                            Θεσσαλονίκη 13-02-2012 
 
 
 

Για τους Γενικούς Όρους 
 

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού 
 
 
 

Μαρία Σαµαρά 

Για τους Ειδικούς Όρους 
 

Ο ∆ιευθυντής Ύδρευσης 
 
 
 

Λάζαρος Καµπουρίδης 
 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΣ  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
 
 
 

Μιχάλης Βαδράτσικας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς  του διαγωνισµού και  έχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης ). 
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ 

VAN ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2,3 ΤΟΝΩΝ   
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ          :  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ    :  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
Α/α Περιγραφή Επιβεβαίωση Παρατηρήσεις 
1 Θάλαµος επιβατών δύο ατόµων.      

2 
Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, κυβισµού από 1500cc έως 
1600cc.    

3 Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro5ή 6.     

4 Ελάχιστη ροπή στρέψης 200 Nm.   

5 
Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων πέντε εµπρόσθιων σχέσεων 
και µίας όπισθεν.      

6 
Υδραυλική, ή ηλεκτροϋδραυλική, ή µε ηλεκτρική υποβοήθηση 
συστήµατος διεύθυνσης.   

7 Σύστηµα πέδησης µε A.B.S..   

8 Εφεδρικός τροχός.      

9 Ολικό µήκος οχήµατος από 4000 mm µέχρι 4450. 
    

10 
Ολικό πλάτος οχήµατος µέχρι 1.900 mm (χωρίς τους 
εξωτερικούς καθρέπτες).  
     

11 
Μήκος χώρου φόρτωσης 1600 mm κατ’ ελάχιστον (µετρηµένο 
στο πάτωµα).   

12 Ύψος χώρου φόρτωσης 1100 mm κατ’ ελάχιστον. 
  

13 Ωφέλιµος όγκος χώρου φόρτωσης 2,5 m3.  
  

14  Καθαρό ωφέλιµο φορτίο χωρίς οδηγό 500 Kg κατ’ ελάχιστον. 
  

15 Πλαϊνή συρόµενη πόρτα. 
  

16 Ράδιο/CD & ηχεία. 
  

17 Air – contition (a/c). 
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18 Αερόσακο οδηγού. 
  

19 Γρύλο ανύψωσης του οχήµατος και εργαλεία αλλαγής τροχού. 
  

20 
Πρόσθετο αντιολισθητικό υλικό της κατασκευάστριας 
εταιρείας για την προστασία του δαπέδου του χώρου 
φόρτωσης (εάν δεν περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό).   

    
 
 
 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
        Προµηθευτή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


