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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 9 ΘΕΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 9 ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ   
 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.» στα πλαίσια της  
Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 
ατόμων στο Ν. Τρικάλων ‘’Άγιοι Ανάργυροι’’»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 – 2013»  με κωδικό ΟΠΣ 370709, πρόκειται να αναπτύξει το 
Υποέργο 4 ‘’Αγορά λεωφορείου’’ για τις ανάγκες λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 
ατόμων με νοητική υστέρηση με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
 Ο φορέας, λόγω του ότι ο πρώτος διαγωνισμός απέβει άγονος, επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Αγορά Λεωφορείου,  θέτει τους ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους.  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο Αξιολόγησης  Η χαμηλότερη τιμή 

Ημερομηνία  Διαγωνισμού 05/11/2013 

Δικαίωμα Υποβολής Προσφορών  Έως και  22/11/2013, ώρα 11.00 π.μ. 

Τόπος διεξαγωγής  Διαγωνισμού Η έδρα της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο., Καλλιάρχου 10, 
Λάρισα 

Περιγραφή Ειδών Αγορά Λεωφορείου 

Προϋπολογισμός 21.951,21 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 5,048,79 €  
Συνολική αξία 27.0000,00 € 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 
0938 

2012ΣΕ09380001 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ  

Φορέας ή Αναθέτουσα Αρχή  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
(Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) 

ΜΔΔ & ΑΣ Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και 
Ανάθεσης Συμβάσεων 

ΕΑΠ & ΑΕ Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και 
Ανάθεσης Έργων 

ΕΠΦΑΕ Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου 
Έργου   
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Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 
Ο  φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : 

1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2. Τον τίτλο του φορέα που διενεργεί την προμήθεια. 
3. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
4. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
προκήρυξης από τη ΜΔΔ & ΑΣ. Αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων που υποβάλλονται σε χρόνο 
μικρότερο των (4) τεσσάρων ημερών πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
εξετάζονται μόνον εάν η Μονάδα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει εντός του εναπομένοντος χρόνου.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο όμοια αντίγραφα. Τα έγγραφα 
υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.  
Οι προσφορές αποστέλλονται στον φορέα με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στο φορέα μέχρι την καταληκτική 
προθεσμία που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη.  
Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες, χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις. Αν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, διαφορετικά δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Η ΕΑΠ & ΑΕ κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις 
διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς. 
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε τιμή μονάδος. Οι τιμές είναι τελικές – οριστικές και περιλαμβάνουν 
κάθε αναγκαία δαπάνη (τίμημα, έξοδα μεταφοράς, εκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης κλπ) 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανέναν λόγο να 
ζητήσει πρόσθετη αμοιβή, ούτε κατά τα άρθρα 288 και 388 ΑΚ, καθώς κάθε αναγκαία ή έκτακτη δαπάνη 
την έχει συνυπολογίσει και συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του.   
Η ισχύς των προσφορών είναι για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής 
προσφορών. 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 11:00 π.μ. της 22-11-2013, ημέρα Παρασκευή, στην 
έδρα – γραφεία της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο., οδός Καλλιάρχου 10, ΤΚ 412 22, τηλέφωνο/φαξ 2410 55.54.53. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22/11/2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ.  στο χώρο 
των γραφείων της έδρας του φορέα, οδός Καλλιάρχου 10, Λάρισα, ΤΚ 412 22, τηλέφωνο 2410 
55.54.53.  
Όσες προσφορές υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη, μόνον αν φθάσουν στα γραφεία της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. 
στη Λάρισα, το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα. Η εμπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς 
βαρύνει τον προσφέροντα και μόνον αυτόν. Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  Κάθε φάκελος προσφοράς λαμβάνει μοναδικό 
αριθμό πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται με ευθύνη του Υπευθύνου της ΜΔΔ & ΑΣ.  
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. 
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης κατά τη κρίση και αιτιολογημένη τεκμηρίωση της ΕΑΠ & ΑΕ απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προσλάβει συνέταιρο ούτε να εκχωρήσει μέρος ή όλα τα δικαιώματα που έχει 
από τη σύμβαση.  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  από την υπογραφή της και έως την πλήρη 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ΕΑΠ & ΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη 
συνέχεια. 
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια (1) φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω 
επιμέρους στάδια : 
- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών  
- Άνοιγμα φακέλου  δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών 
- Άνοιγμα τεχνικής προσφοράς και έλεγχος αυτής  
- Άνοιγμα οικονομικής προσφοράς και έλεγχος αυτής 
- Κατάρτιση προσωρινού πίνακα κατάταξης  
 
Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού ή ματαίωσης των αποτελεσμάτων του 
κατά περίπτωση, εφ' όσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες : 
Α) Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα ασύμφορο ή μη ικανοποιητικό ή συντρέχει 
άλλος λόγος δημοσίου συμφέροντος. 
Β) Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από όλους ή μέρος των διαγωνιζομένων οι 
απαιτούμενες παρατάσεις.   
Γ) Για λόγους νομιμότητας, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού.  
Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού ή ματαίωσης του αποτελέσματός του, οι συμμετέχοντες σ' 
αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 
Εάν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που 
να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.  
Με εισήγηση της ΜΔΔ & ΑΣ η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. δύναται μετά από ακύρωση του διαγωνισμού ή ματαίωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού να μην επαναλάβει το διαγωνισμό αλλά να προσφύγει στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. 
Η μεταφορά, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία, εφόσον απαιτείται, θα 
γίνει αποκλειστικά με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, ακόμη και 
αν δεν αναφέρεται στην προσφορά.  
Η παράδοση όλων των ειδών της προμήθειας θα είναι πλήρης, ώστε κάθε είδος που εγκαθίσταται να 
είναι πλήρως λειτουργικό. 
Η παράδοση του λεωφορείου θα γίνει εφ’ άπαξ σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί, ενώ οι 
ημέρες παράδοσης αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τριάντα  (30) ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.   
Από την παρούσα διαδικασία ο φορέας με αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να μην προβεί σε νόμιμη 
δέσμευση, δια της υπογραφής σύμβασης, χωρίς αυτό να δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για 
αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη υπέρ των υποψηφίων.  
Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις, οι 
οποίες πηγάζουν από  τους όρους της σύμβασης. 
Η παράδοση – παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται στον τόπο που ορίζεται στη σύμβαση, εντός των 
Δήμων που προβλέπονται στην προκήρυξη ή σε όμορους Δήμους.  
Την ευθύνη παραλαβής της προμήθειας έχει η ΕΠΦΑΕ. Η ΕΠΦΑΕ αξιολογεί και βεβαιώνει την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.  
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Η συνυπογραφή επί δελτίου αποστολής δεν αποτελεί  παραλαβή.   
Σε περίπτωση που η ΕΠΦΑΕ διαπιστώσει παραβάσεις εκ μέρους του αναδόχου τις αναφέρει στο 
σχετικό πρακτικό της.  
Η ΕΠΦΑΕ διαβιβάζει τα πρακτικά της στο διαχειριστή για την εξόφληση της δαπάνης ή την κατά 
περίπτωση άσκηση κατά του αναδόχου κάθε νόμιμης αξίωσης.  
 
Το Θεσμικό πλαίσιο  για την υλοποίηση έχει αναφορά στο Π.Δ. 18/07 - κανονισμός προμηθειών 
δημοσίου (αναλογικά), Διαχειριστική Επάρκεια του Φορέα και Αστικό Κώδικα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή / και 
νομικών προσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του ΕΟΧ, των κρατών-
μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου καθώς 
επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική τους έδρα και 
δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με 
κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν (δικαιολογητικά συμμετοχής) : 
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι :  
1)  οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς 
το περιεχόμενό τους,  
2) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν 
γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός αν υπάρχει ένσταση στην οποία 
αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωσή τους 
3) όλα τα προσφερόμενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ και  
4) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του έργου,  
ακύρωσης του διαγωνισμού ή ματαίωσης του αποτελέσματός του διαγωνισμού για κάθε νόμιμο λόγο, 
συμπεριλαμβανομένων και των  λόγων δημοσίου συμφέροντος. 
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι :  
1) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του,  
2) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης ,  
3) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 
4) το φυσικό πρόσωπο – προμηθευτής, το φυσικό ή φυσικά πρόσωπα που συγκροτούν το μονομελές ή 
πολυμελές όργανο διοίκησης διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας καθώς και 
για τα κάτωθι αδικήματα :  

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 351 της 29-1-1998, σελ. 1. 

- Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαίου 1997 (Ε.Ε. C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L της 31-12-1998, σελ. 2).  

- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. C της 27-11-1995, σελ. 48).  

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 



                                      

 

 

5 
5/11 

 

 
 

Με την συμβολή της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
www.ygeia-pronoia.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

(Ε.Ε. L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Ε.Ε. L 344 της 28-12-2001, 
σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 
3424/2005 (Α’ 305). 

 
Τόσο η προσφορά όσο και τα λοιπά έγγραφα και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα. Επίσης, κάθε υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί, θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής, σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη 
κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
Για τους Συνεταιρισμούς, πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η 
προσφορά απορρίπτεται. 
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας. Η απόφαση περί 
αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες 
μέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα.  

 
ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

1. Αποσφράγιση των προσφορών  
Ανοίγονται οι  ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, καθώς και 
οι Φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την ΕΑΠ & ΑΈ όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών ανά 
φύλλο. 
Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την ΕΑΠ &  ΑΕ και τοποθετούνται σ΄ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από την ΕΑΠ & ΑΕ. 
Με την αποσφράγιση των προσφορών η ΕΑΠ & ΑΕ προβαίνει στην καταχώριση αυτών, που έχουν 
υποβάλλει προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. Όσοι φάκελοι δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία απορρίπτονται και 
δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία, ακολουθεί αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Όσων υποψηφίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, η οικονομική προσφορά δεν 
αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται. Ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει τις οικονομικές προσφορές 
επαναφέρεται για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές με απόφαση της ΕΑΠ & ΑΕ για την 
αποσφράγισή τους.  
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των δικαιολογητικών 
των λοιπών υποψηφίων.  
 
2. Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πιο οικονομική προσφορά (μειοδοτικός διαγωνισμός).  
Για την επιλογή η ΕΑΠ & ΑΕ προβαίνει στα παρακάτω : 

 Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 Έλεγχο των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
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προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης 
 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της οικονομικότερης.  

 
2.1 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής 
Με την αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών, γίνεται έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας 
αυτών από την ΕΑΠ & ΑΕ και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό. Όσες προσφορές 
δεν είναι πλήρεις σε δικαιολογητικά ή αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δε είναι σε ισχύ ή δεν είναι στη 
μορφή που περιγράφεται στην προκήρυξη (π.χ. πρωτότυπα, επικυρωμένα αντίγραφα, πλήρες 
αναφερόμενο κείμενο κτλ) απορρίπτονται και δεν συνεχίζουν στο στάδιο του ελέγχου της  τεχνικής 
προσφοράς. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή.  
 
2.2. Έλεγχος τεχνικών προσφορών 
Η διαδικασία ελέγχου της τεχνικής προσφοράς πραγματοποιείται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
της προκήρυξης. Δεν απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις, οι οποίες κρίνονται 
από την Επιτροπή επουσιώδεις.   
 
2.3 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια 
ελέγχου. Οι υπόλοιπες οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 
προσφέροντες. 
Για την αξιολόγηση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, εάν υπάρχουν (χωρίς ΦΠΑ). 
Στο σχετικό πρακτικό γίνεται η κατάταξη των προσφορών.  
Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προσφορών γίνεται με 
δημοσίευση του οικείου εντύπου με ευθύνη του Υπεύθυνου της ΜΔΔ & ΑΣ. 
 
3. Διαδικασία ενστάσεων  
Ενστάσεις  υποβάλλονται κατά της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας 
της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, κατά τη διάρκεια 
αποσφράγισης και μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΑΠ & 
ΑΣ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα. Η ένσταση κατά 
της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 
κατακύρωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών 
αποτελεσμάτων. Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων. Συντάσσει 
εντός τριών (3) ημερών από τη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων πρακτικό, όπου 
αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε ένστασης.  Επί της ένστασης 
αποφασίζει η διοίκηση του φορέα, το αργότερο  δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον 
ενιστάμενο εντός τριών ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.  
 
4. Έκδοση και δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων  
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων 
από την ΕΑΠ & ΑΕ, η οποία δημοσιεύεται με ευθύνη του Υπεύθυνου της ΜΔΔ & ΑΣ. 
Η ΕΑΠ & ΑΕ εισηγείται στη διοίκηση του φορέα προς έγκριση την ανάθεση της προμήθειας στον 
πρώτο στη σειρά κατάταξης ανάδοχο. Σε περίπτωση απόρριψης της εισήγησης από τη διοίκηση του 
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φορέα (οι λόγοι απόρριψης θα τεκμηριώνονται στα πρακτικά και θα αναφέρονται σε απαιτήσεις της 
προκήρυξης που δεν ικανοποιεί ο ανάδοχος) ακολουθείται η ως άνω διαδικασία για τον δεύτερο στην 
κατάταξη προσφέροντα κ.ο.κ.  
 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια ενημερώνεται εγγράφως από το φορέα.  
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο υποψήφιος καλείται να προσέλθει και να υπογράψει τη 
σύμβαση σε χρονικό διάστημα  πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την πρόσκληση. Αν περάσει η 
προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να εμφανιστεί για την υπογραφή προσκομίζοντας και όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ο φορέας μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του 
Π.Δ. 118/2007. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας 
τυχόν νέου διαγωνισμού. Επίσης η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. μπορεί ν' αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας 
στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης (ο φορέας στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για 
υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία), την επανάληψη του 
διαγωνισμού ή την απευθείας ανάθεσή της. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος 
του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.  
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο χρηματοδότηση, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης καταβολής του τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει 
επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Όλοι οι όροι της σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 
της διοίκησης του φορέα.  
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς τις άδειες που απαιτούνται με βάση τη νομοθεσία, όπως ισχύει ή τροποποιηθεί στο 
μέλλον, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που αναφέρεται στην εκτέλεση της 
σύμβασης (ενδεικτικά άδειες λειτουργίας, μεταφορικών μέσων κ.λ.π.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  / 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
 
 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ   
 

ΠΟΛΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 
Τ.Κ.  

 

Α.Φ.Μ.  
 

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ,   
Ε-ΜΑΙL 

 
 
 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΟΝΟΜΑ :…………………………………………………………………………………………. 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………….…………… 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ………………………………………………………………………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :…………………..………………………………………………..  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ……………………………………………………………………… 
   (οδός,  αριθμός,  ταχ. κώδικας,     πόλη) 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………………. 
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : …………………………………………………………………… 
 
Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου συμμετοχής στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό της 
Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για την αγορά λεωφορείου 9 θέσεων της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ν. 
Τρικάλων, στα πλαίσια της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων στο Ν. Τρικάλων ‘’Άγιοι Ανάργυροι’’», Υποέργο 4,  στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 – 2013»   

Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Έλαβα πλήρη γνώση όλων των όρων της 
προκήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα □  ή επιφυλάσσομαι να υποβάλω ένσταση, κατά 
τους όρους της προκήρυξης □ (σημειώνεται αναλόγως με √ το □ που επιλέγετε).    

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Ενός (1) λεωφορείου 9 θέσεων (8 θέσεις + θέση οδηγού) για τους διαμένοντες στη Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.  
Το παρών τεύχος τεχνικής έκθεσης αφορά την προμήθεια ενός (1) λεωφορείου 9 θέσεων, συνολικού 
προϋπολογισμού 27,000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τους διαμένοντες στη Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης  ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.  
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.  
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της Πράξης με κωδικό 2012ΣΕ09380001 της ΣΑΕ 
093/8 του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Το υπό προμήθεια λεωφορείο προορίζεται για τις ανάγκες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και 
ειδικότερα θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των διαμενόντων σε αυτή.  
Τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία είτε αριθμητικά, είτε με την έννοια της διαθεσιμότητας συστημάτων, 
είναι αυτά  που έχουν την σημασία της ελάχιστης απαίτησης ή της μέγιστης επιτρεπτής τιμής κάποιου 
μεγέθους και μη εκπλήρωση ή διαθεσιμότητά τους αποτελούν κριτήριο απόρριψης προσφοράς, με 
συνέπεια να μην εξετάζεται καθόλου η οικονομική προσφορά.  
Τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις :  
 
Β. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ  

1. Ο σκελετός του αμαξώματος να είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο υλικό κατάλληλο  
για αυτές τις απαιτήσεις.  
2. Να διαθέτει αντισκωρική προστασία, η οποία να περιλαμβάνει διάφορα στάδια κατεργασίας, και να 
διασφαλίζει μέγιστη αντοχή και μακροζωία.  
3. Το προσφερόμενο λεωφορείο να φέρει εργοστασιακή βαφή άριστης ποιότητας σε χρώμα  
λευκό. Το υπό προμήθεια λεωφορείο πρέπει να είναι σύγχρονης κατασκευής λεωφορειακού τύπου. Η 
καταλληλότητα του εξακριβώνεται από καταλόγους και από άλλα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και 
πιστοποιείται από πρόσφατους καταλόγους και βεβαιώσεις αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τις οποίες αυτή 
η αναφερόμενη κατασκευή είναι σύγχρονη και παράγεται εν σειρά από το εργοστάσιο. Πρέπει να 
προέρχεται από καταξιωμένο και εύφημο κατασκευαστή και να έχει αποδείξει διεθνώς την τεχνική του 
αξία και καταλληλότητα για ασφαλή και άνετη μεταφορά.  
Τόσο το αμάξωμα, όσο και το πλαίσιο, πρέπει να ενσωματώνουν όλα τα τεχνολογικά και εμπορικά 
διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας.  
To λεωφορείο 9 θέσεων (8 θέσεις + θέση οδηγού)  πρέπει θα είναι κατάλληλο για να διευκολύνει τις 
μετακινήσεις των διαμενόντων της ΣΥΔ Άγιοι Ανάργυροι με όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας.  
Οι διαστάσεις του λεωφορείου, τα κατ' άξονα βάρη κ.λ.π. κατασκευαστικά στοιχεία του πρέπει να 
πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση σχετικής άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα 
και την ασφαλή λειτουργία των οχημάτων.   
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Ο βασικός εξοπλισμός του λεωφορείου να είναι ως ακόλουθως:  
1. Να είναι ημιπροωθημένης οδηγήσεως  
2. Να είναι μονοαξονικό.  
3. Ο κινητήριος άξονας να είναι μπροστά (να έχει μπροστινή κίνηση)  
4. Το τιμόνι να βρίσκεται αριστερά και να είναι υδραυλικό και ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και κλίση.  
5. Να διαθέτει αερόσακους οδηγού.  
6. Το λεωφορείο να είναι 9 θέσεων (8 θέσεις + θέση οδηγού) 
7. Να έχει κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 5+1 ταχύτητες συνεχούς κλιμάκωσης  
8. Η διάμετρος κύκλου στροφής μετρούμενη στα εξωτερικά ίχνη των τροχών να είναι έως  
12.300 mm. Διάμετρος κύκλου στροφής μετρούμενη στα πλέον εξέχοντα σημεία να μην  
είναι μεγαλύτερη από 15.600 mm  
9. Το μήκος οπίσθιου προβόλου να είναι μικρότερο από 2.000 mm  
10. Επί ποινή αποκλεισμού , να είναι εφοδιασμένο και στους 4 τροχούς με σύστημα ABS  
(αντιμπλοκαρίσματος των φρένων γνωστού εργοστασίου κατασκευής) και σύστημα  
υποβοήθησης δύναμης πέδησης (BAS) 
Τα λάστιχα των τροχών του λεωφορείου να είναι ανάλογα για το φορτίο και τις ταχύτητες,  
διαστάσεων τουλάχιστον 215/60/16.  
11. Οι διαστάσεις του οχήματος να είναι: μήκος από 5100 mm έως 5200 mm, πλάτος από  
1800 mm έως 1900 mm και ύψος από 1950 mm 2050 m m.  
12. Το ολικό μεικτό φορτίο του οχήματος να είναι έως 5t.  
13. Ο κινητήρας να είναι 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας ισχύος 110hp τουλάχιστον και να  
καλύπτει τις προδιαγραφές Euro 4.  
14. O κυβισμός του κινητήρα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 2000 κυβικά.  
15. α) Να έχει σύστημα πέδησης υδραυλική με υποβοήθηση υποπίεσης, ώστε να εξασφαλίζεται πέδηση 
έστω και με το ένα κύκλωμα όταν παθαίνει βλάβη το άλλο.  
β) Τα φρένα να έχουν δισκόφρενα μπρος- πίσω.  
γ) Το χειρόφρενο να είναι μηχανικού τύπου.  
16. Να διαθέτει δεξαμενή πετρελαίου με χωρητικότητα τουλάχιστον 60 λίτρων.  
17. Να έχει άγκιστρο ρυμουλκήσεως μπροστά.  
18. Τα καλώδια που συνδέουν τους συσσωρευτές μεταξύ τους ή που αναχωρούν από τους  
συσσωρευτές και συνδέονται με την γενική καλωδίωση του πλαισίου να είναι εύκαμπτα, πολύκλωνα, με 
διατομή κατάλληλη και η σύνδεση τους με την γενική καλωδίωση του πλαισίου γίνεται με κατάλληλους 
ακροδέκτες.  
19. Τα ηλεκτρικά σχέδια να ανταποκρίνονται απολύτως προς την εγκατάσταση.  
α) Το σύστημα φωτισμού, προβολείς καθώς και οι άλλοι ενδεικτικοί φανοί να πληρούν ως προς την θέση 
και το είδος τις προδιαγραφές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
20. Στην οροφή της καμπίνας πρέπει να διαθέτει φωτισμό φθορίου  
21. Η πρόσβαση των επιβατών στο εσωτερικό να γίνεται υποχρεωτικά από πλαϊνή χειροκίνητη 
συρόμενη θύρα πλάτους 1.000mm τουλάχιστον και χειρολαβή στο σταθερό μέρος του λεωφορείου.   
22. Να διαθέτει σύγχρονες αεροδυναμικές γραμμές αμαξώματος και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.  
23. Το παράθυρο του οδηγού να είναι ηλεκτρικό. Τα παράθυρα να έχουν κρύσταλλα ασφαλείας 
SECURIΤ.  
24. Τα κρύσταλλα να μην έχουν σφάλματα που να προκαλούν παραμορφώσεις των αντικειμένων.  
25. Ο εμπρόσθιος ανεμοθώρακας να είναι πανοραμικού τύπου, από πολύφυλλο κρύσταλλο ασφαλείας 
(triplex) κατάλληλου πάχους.  
26. Η οπίσθια πόρτα να διαθέτει κρύσταλλα ασφαλείας τύπου securit.  
27. Να διαθέτει ανατομικά, ανακλυόμενα καθίσματα με αυτόματες ζώνες ασφαλείας σε όλες  
τις θέσεις.  
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28. Το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού να είναι ανατομικό και να διαθέτει χειρολαβές/κουπαστές.  
29. Το λεωφορείο να είναι εφοδιασμένο με σύστημα εξωτερικού φωτισμού και σηματοδότησης πορείας 
που συμφωνεί με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  
30. Όλα τα φώτα να είναι άριστης ποιότητας. Τα φώτα αλλαγής πορείας να είναι εφοδιασμένα με 
σύστημα ALARM (αναβοσβήνουν και τα 4 μαζί). Η λειτουργία του συστήματος των φώτων αλλαγής 
πορείας να εξασφαλίζεται από ηλεκτρονικό ρελέ.  
31. Στον μπροστινό ανεμοθώρακα εξωτερικά και στο κάτω μέρος αυτού να υπάρχουν δύο ηλεκτρικοί 
καθαριστήρες δύο ταχυτήτων με αυτόματη επαναφορά, με σύστημα καθαρισμού του ανεμοθώρακα με 
ιδιαίτερη ηλεκτραντλία, δοχείο νερού και δύο ακροφύσια που χειρίζεται κατά βούληση με μπουτόν ο 
οδηγός από τη θέση του. Το σύστημα κινήσεως των υαλοκαθαριστήρων να είναι σε θέση που 
επιθεωρείται εύκολα.  
32. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του αμαξώματος να λειτουργεί στα 12 ή 24 V. Τα ηλεκτρικά καλώδια να 
είναι τοποθετημένα με μορφή δέσμης μεμονωμένης με πλαστικό περίβλημα επιμελώς στηριζόμενης επί 
του οχήματος προς αποφυγή βραχυκυκλώματος.  
33. Να υπάρχει θέρμανση με αέρα που να αποδίδει τουλάχιστον 8.500 kcal/h.  
34. Ένα μέρος του θερμού αέρα να οδηγείται σε ακροφύσια που είναι εγκατεστημένα στη βάση του 
ανεμοθώρακα (εσωτερικά) για αποθάμβωσή του , ένα άλλο μπροστά στα πόδια  του οδηγού.  
35. Για τους θερινούς μήνες να υπάρχει AIR CONDITION χώρου οδηγού και επιβατών, ώστε να 
επιτυγχάνεται εσωτερική θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου με εξωτερική 38 βαθμούς Κελσίου.  
36. Πλήρη εφεδρικό τροχό  
37. Γρύλλο ανύψωσης  
38. Φαρμακείο  
39. Τρίγωνο ασφαλείας  
40. Ηχοσύστημα CD με ηχητική κάλυψη χώρου επιβατών  
41. Πλήρη σειρά βιβλίων και κατασκευαστικών εγχειριδίων 
42. Πατάκια   
43. Λασπωτήρες μπρος-πίσω 
 
Στο κόστος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα τέλη ταξινόμησης, οι πινακίδες του λεωφορείου καθώς και 
το κόστος μεταφοράς του.H  παράδοση του λεωφορείου θα γίνει στην έδρα μας. 
 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Το προσφερόμενο λεωφορείο να καλύπτεται από μηχανολογική εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη και εγγύηση οχήματος για τουλάχιστον (7) έτη.  


