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1. ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ  
 

Επωνυμία ΜΕΟΦΤΡ  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ- 
ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ, ΣΑΙΔΕΙΑΥ  ΜΑΙ  
ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ Μαρτάλθ  2 
Σόλθ Αλεξανδροφπολθ 
Φαχυδρομικόσ κϊδικασ 68131 
Φθλζφωνο 2551083012 
Φαξ 2551038713 
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (URL) w ww. alexpolis.gr 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΧΤΙΥΦΡΔΡΧΝΡΧ  ΞΑΤΙΟΑ 
Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο w ww.info@kkpapp.gr 

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
α) Φο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ζντυπα υποβολισ προςφορϊν 

για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία (αίτθςθ, υποδείγματα) διατίκενται για 
ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω του Διαδικτφου ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) : 
w ww. alexpolis.gr 
 

β) Ρι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται είτε (α) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι (Διεφκυνςθ :Μαρτάλθ  2  Αλεξανδροφπολθ, Φ.Μ.68131), είτε (β) με κατάκεςι 
τουσ ςτο Φμιμα Ρικονομικισ  Χπθρεςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Διεφκυνςθ : Μαρτάλθ  2  
Αλεξανδροφπολθ, Φ.Μ.68131). 
 
γ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν ανωτζρω αρμόδια για πλθροφορίεσ κα 
ΧΤΙΥΦΡΔΡΧΝΡΧ ΞΑΤΙΟΑ  ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ, το τθλζφωνο 2551083012 ι/και 
τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ. 

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1.3.1. Είδοσ διαδικαςίασ 
 
Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του 
ν.4412/16, υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν «Ρρομικεια με Leasing μεταφορικϊν 
μζςων δφο *2+ φορτθγϊν  αυτοκινιτων  τφπου  van  και ενόσ *1+ επιβατθγοφ  οχιματοσ 
καινοφργιων». 
 

1.3.2 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  
 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Σρομικεια με τίτλο «Leasing μεταφορικϊν μζςων δφο 

*2+ φορτθγϊν  αυτοκινιτων  τφπου  van *πετρζλαιο+ και  ενόσ  *1+ επιβατθγοφ  οχιματοσ 
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≤1,2 cc  *βενηίνθ+  καινοφργιων» για τισ ανάγκεσ του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ, προχπολογιςμοφ 

52.734,72 € (ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%) θ οποία επιμερίηεται  ςε  δφο *2+  ομάδεσ  και  αφορά: 

 

1. ΡΞΑΔΑ  Α+  «Leasing μεταφορικϊν μζςων προμικειασ δφο (2) ΒΑΟ με καφςιμο 

πετρζλαιο *καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  και  το  δεφτερο  1,5cc»: για τα 

ο.ε.2021  ζωσ  και  2025  πολυετοφσ δαπάνθσ   θ  οποία  κατανζμεται  ςτα  ζτθ  

2021,2022,2023,2024,2025  προχπολογιςμοφ  38.807,04 

2. ΡΞΑΔΑ Β+ :« Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ενόσ (1) επιβατθγοφ  οχιματοσ  ≤1,2  cc  

με καφςιμο βενηίνθ (καινοφργιο)» για τα ο.ε.2021  ζωσ  και  2025» 

πολυετοφσ δαπάνθσ   θ  οποία  κατανζμεται  ςτα  ζτθ  2021,2022,2023,2024,2025               

προχπολογιςμοφ  13.927,68 ευρϊ 

Φα  μεταφορικά μζςα κα είναι κατθγορίασ  EURO6D. 
 

1.3.3 Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 52.734,72 €  (Υυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΣΑ 24%) και ζχει εγγραφεί ςτον κωδικό εξόδου   ΜΑ  10.6244.01 και επιμερίηεται για τα 
οικονομικά ζτθ ωσ εξισ : Ρ.Ε 2021 , ΡΕ 2022, 0Ε 2023, ΡΕ 2024,0Ε 2025 
 
ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΥ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ  

 

ΟΜΑΔΑ Α  

Μωδικόσ 
CPV 

Σεριγραφι Φεμ Φιμι 
τεμαχίου 
ανά μινα 
μίςκωςθσ  

Σερίοδοσ 
μίςκωςθσ 
ανά 
τεμάχιο/μινα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ 

34136100-
0 

Σρομικεια 
ενόσ (1) 
φορτθγοφ 
τφπου ΒΑΟ 
με καφςιμο 
πετρζλαιο 
(καινοφργιο+ 
1,3 cc 
 

1 277,00 48 13.296,00 16.487,04 

34136100-
0 

Σρομικεια 
ενόσ (1) 
φορτθγοφ 
τφπου ΒΑΟ 
με καφςιμο 
πετρζλαιο 
(καινοφργιο+ 
1,5cc 

1 375,00 48 18.000,00 22.320,00 

ΟΜΑΔΑ Β 

Μωδικόσ 
CPV 

Σεριγραφι Φεμ Φιμι 
τεμαχίου 

Σερίοδοσ 
μίςκωςθσ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ 
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ανά μινα 
μίςκωςθσ  

ανά 
τεμάχιο/μινα 

34115000-
6 

Σρομικεια 
ενόσ 
επιβατθγοφ  
οχιματοσ με 
καφςιμο 
βενηίνθ 
(καινοφργιο+ 
≤1,20cc 

1 234,00 48 11.232,00 13.927,68 

    ΥΧΟΡΝΡ 42.528,00 52.734,72 

 
 
 
 
 
 

1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΣΙΟ 

Α. Οι διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν : 

1. Φο Ο.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ» (ΦΕΜ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

2. Φο Ο.4412/2016 «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν» 

(προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΜ 147/Α/08-08-2016), όπωσ 

τροποιικθκε και ιςχφει. 

3. Φο Ο.2690/1999 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Φ.Ε.Μ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Φο Ο.2859/2000 «Μφρωςθ Μϊδικα Φ.Σ.Α.» (ΦΕΜ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Φο Ο.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο Γ.Ε.Ξ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

Επιμελθτθριακισ Οομοκεςίασ» (ΦΕΜ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Φο Ο.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Σρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 112/Α/13-07-2010),  όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Φο Ο.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 

Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων» (ΦΕΜ 204/Α/15-09-2011),  όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Φο άρκρο 64 του Ο.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 
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του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 

167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9. Φισ διατάξεισ του Ο.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΜ 74/Α/26-03- 

2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10. Φο Ο.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΜ 143/Α/28-06- 

2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

11. Φο Σ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΜ 145/Α/05-08- 

2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

12. Φισ διατάξεισ του Ο.4555/18 (ΦΕΜ133/Αϋ/2018) περί «Ξεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ 

πλαιςίου τθσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 

λειτουργίασ των Ρ.Φ.Α. *Σρόγραμμα «ΜΝΕΙΥΘΕΟΘΥ Ι»+». 

13. Φον Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 

27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 

αυτϊν (ζναρξθ ιςχφοσ οδθγίασ από 25/05/2018). 

14. Φου ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 

διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Υ.Τ., του π.δ/τοσ 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 

των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 

απόφαςθσ του Χφυπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν με 

αρικμ.1108437/2565/ΔΡΥ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 

εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 

15. Φισ διατάξεισ του Ο.1665/1986 «υμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ» (Αϋ 194), όπωσ 

τροποποιικθκε με τον ν.3483/2006 (ΦΕΚ 169/Αϋ/07-08-2006) 

16. Φισ διατάξεισ του Ο.2367/1995 ΦΕΜ Αϋ261 περί νζων χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν και 

άλλεσ διατάξεισ 

17. Φου άρκρου 21 του Ο. 3775/2009 (ΦΔΜ 122 Α/09) «Ρφκμιςθ κεμάτων χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ » 
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18. Θ με αρ. Α2/40819/7167/91 ΜΧΑ (ΦΕΜ 955Βϋ) «Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των 

ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ςτα αυτοκίνθτα οχιματα» 

19. Φθν με αρικμό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΜ 1924/2-6-2017, τ.Β 1924) Απόφαςθσ   του 

Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φεχνικζσ Νεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.) 

20.  Φθν απόφαςθ ΔΥ  Ζγκριςθ των όρων διακιρυξθσ 

21.Φο με αρικμό πρωτ «1476/18-03-2021»  πρωτογενζσ αίτθμα  τθσ υπθρεςίασ   

22.Φθν με αρικμό 58/2021  Απόφαςθ  Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ με τθν  οποία εγκρίκθκαν και 

διατζκθκαν οι κατωτζρω πιςτϊςεισ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ  

Ρ.Ε. 2021,2022,2023,2024,2025: 

ΜΑΕ: 10.6244.01:   10.632,00 ευρϊ χωρίσ  ΦΣΑ,  2.551,68  ΦΣΑ  Σφνολο   13.183,68  ευρϊ 

*ΑΔΑ: ΩΜΧΨΡΜ9Β-Φ68, ΑΔΑΞ: 21REQ008305711] 

 

1.5. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων είναι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, θ 12 θ Απριλίου 2021, θμζρα  Δευτζρα 
και ϊρα 10:00 π.μ. 
 
Οι προςφορζσ κατατίκενται και πρωτοκολλϊνται, υπόψθ κασ  ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΜΑΙΝΑΣ. 
Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 12 θ Απριλίου 2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα  
10:00    π.μ. ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
 
Σε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν τθν ωσ άνω θμζρα 
και ϊρα ι δεν υποβλθκεί καμία προςφορά, θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν και θ αποςφράγιςθ μετατίκενται ςε νζα θμζρα και ϊρα με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ και ςτο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., τουλάχιςτον τρεισ 
(3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν νζα καταλθκτικι θμερομθνία. 
 
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν 
φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζωσ τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία  
και ϊρα. 
 
Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά το πζρασ τθσ παραπάνω θμερομθνίασ και 
ϊρασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά καταγράφονται ωσ εκπρόκεςμα. 

 

1.6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
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Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Μεντρικό 
Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.). 
 

Θ προκιρυξθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ) και κα δθμοςιευκεί ςε μία θμεριςια ι 
εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ ζδρασ του νομοφ. 

 

Θ Διακιρυξθ είναι καταχωρθμζνθ και ςτο Διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ςτθ διεφκυνςθ (URL): h ttp://www.alexpolis.gr/ 
 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
 
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων (αρχικϊν και τυχόν επαναλθπτικϊν) ςτον Ελλθνικό Τφπο κα 
βαρφνει τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν.3548/2007 
και 46 του Ο. 3801/2009, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 
ν.4412/2016. Σε περίπτωςθ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ  του  Διαγωνιςμοφ,  τα  ζξοδα  
δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν το ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ. 
 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του 
Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 
 

2. ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ  
 
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.alexpolis.gr/
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Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 
 
Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Σαραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 

1. Θ  ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ 
 

2. ΦΡ  ΦΙΞΡΝΡΓΙΡ  ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ  ΦΡΧ  ΑΟΑΔΡΧΡΧ 
 

3. Θ  ΦΕΧΟΙΜΘ  ΕΜΘΕΥΘ  
 

4. ΡΙ  ΦΕΧΟΙΜΕΥ  ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ   
 

5.  ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΥ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ  
 

6.  Θ  ΥΧΓΓΤΑΦΘ  ΦΩΟ  ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ  
 

7.   ΦΡ  ΦΧΣΡΣΡΙΘΞΕΟΡ  ΕΟΦΧΣΡ  ΧΣΕΧΘΧΟΘΥ  ΔΘΝΩΥΘΥ *ΦΕΧΔ+ 
 

2.1.2 Επικοινωνία-Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
 
λα τα ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ, κακϊσ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ, διατίκεται 
θλεκτρονικά μζςω του Διαδικτφου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): h ttp://www.alexpolis.gr 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

 
 
Φο  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 
 

α) ταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από 
τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

 
β) ταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 
 
ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
 
 

2.1.4 Γλϊςςα 
 

http://www.alexpolis.gr/
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Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Φυχόν ενςτάςεισ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ 
ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που αφορά όλεσ τισ ομάδεσ (Α,Β) τθν οποία κα 
προςκομίςει ο ανάδοχοσ, ορίηεται ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ ποςοφ εκτόσ ΦΡΑ και 
κα ιςχφει δφο (2) μινεσ επιπλζον ωσ κατωτζρω: 
Για τθν ΟΜΑΔΑ Α, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ πλζον 2 (δφο) μινεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ςφμβαςθσ (ιτοι 48 + 2 = 50 
μινεσ) και φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Β, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 
πλζον 2 (δφο) μινεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ςφμβαςθσ (ιτοι 48 + 2 = 50 μινεσ) και 
φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ  

 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Α ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ θ οποία ορίηεται ςε 1.500  ΕΥΩ 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Β ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ θ οποία ορίηεται ςε 500  ΕΥΩ 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 

πλζον 1 (ζνα) μινα μετά τθν λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ (ιτοι 48 + 1 = 49 μινεσ). 

Υτο τζλοσ του 4ου τριμθνιαίου μιςκϊματοσ κάκε ζτουσ, θ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ τθσ 

προμικειασ κα αποδεςμεφεται τμθματικά κατά το 1/5 του  ποςοφ που αναλογεί ςτθν αξία του 

ςυνολικοφ τιμιματοσ των οχθμάτων.  Θ Ειδικι Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ & Σαραλαβισ τθσ 

προμικειασ μετά τον ζλεγχο τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςυντάςςει ςχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβισ και ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθν αποδζςμευςθ του 1/5 τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, του ποςοφ που αναλογεί ςτα εν λόγω τριμθνιαία μιςκϊματα και τθν 

απόδοςι του ςτον Εκμιςκωτι. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 
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ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ Ειδικι επιτροπι μπορεί να ειςθγθκεί ςτο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 72 & 215 του ν.4412/2016 κακϊσ και το άρκρο 11.7 τθσ 

παροφςασ μελζτθσ. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ 

και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)40 που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ 

- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 

το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

 

Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό 

τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ 

διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 

ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 

εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 

τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 

διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν41, κ) τθν θμερομθνία  

λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από 

απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 

εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ-Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

Δικαίωμα Υυμμετοχισ 
 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ 
 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.) 
 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και 
 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 
ε) οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, οι οποίεσ ςυνιςτϊνται με ςκοπό τθ 
διενζργεια εργαςιϊν του Άρκρου 1 του Ο. 1665/1986. 
 
ςτ) τα πιςτωτικά ιδρφματα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ αϋ του ςτοιχείου 1 του Άρκρου 2 
του ν. 2076/1992, όπωσ ιςχφει, τα οποία ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα. 
 
η) τα πιςτωτικά ιδρφματα, κατά τθν παραπάνω ζννοια, τα οποία εδρεφουν ςε κράτοσ μζλοσ του 

Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.) και εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα μζςω 
υποκαταςτιματοσ ι παρζχουν ςτθν Ελλάδα διαςυνοριακϊσ υπθρεςίεσ κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 11 και 13 του ν.2076/1992, κακϊσ και πιςτωτικά ιδρφματα, κατά τθν παραπάνω 
ζννοια, που εδρεφουν ςε τρίτο κράτοσ και εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα μζςω υποκαταςτιματοσ. 
 
θ) τα χρθματοδοτικά ιδρφματα κατά τθν ζννοια του ςτοιχείου 6 του Άρκρου 2 του ν. 
2076/1992, τα οποία εδρεφουν ςε κράτοσ μζλοσ του Ε.Ρ.Χ. και εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα 
μζςω υποκαταςτιματοσ ι παρζχουν ςτθν Ελλάδα διαςυνοριακϊσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με το 
Άρκρο 14 του ν. 2076/1992. 
 
κ) τα χρθματοδοτικά ιδρφματα, τα οποία εδρεφουν ςτθν αλλοδαπι και εγκακίςτανται ςτθν 
Ελλάδα μζςω υποκαταςτιματοσ και δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ (δ) του παρόντοσ εδαφίου. 
 
Ειδικότερα για τισ Ενϊςεισ προςϊπων και τισ Μοινοπραξίεσ που υποβάλουν κοινι προςφορά : 
 
α. Θ Ζνωςθ ι θ Μοινοπραξία οικονομικϊν φορζων δεν υποχρεοφται να λάβει οριςμζνθ νομικι 
μορφι προκειμζνου να υποβάλλει προςφορά. Χποχρεοφται όμωσ, να λάβει  ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι εφόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
(άρκρο 19 παρ.3 Ο.4412/16) 
β. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Υε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. (άρκρο 19 παρ.4Ο.4412/16) 
 

2.2.1 Χρόνοσ Συνδρομισ Πρων Συμμετοχισ – Οψιγενείσ Μεταβολζσ 
 

1. Υε περίπτωςθ μεταςχθματιςμοφ ι άλλων μεταβολϊν των οικονομικϊν φορζων κατά τθ 
διάρκεια διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, οι τελευταίοι υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν  
αμελλθτί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν επελκοφςα μεταβολι και να προςκομίςουν τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά προκειμζνου να αξιολογθκεί θ φπαρξθ ι μθ των τυπικϊν όρων 



14 

 

ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό για τουσ ίδιουσ ι για τθ νζα επιχείρθςθ που υπειςζρχεται ςτα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ. 

 
2. Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι 
πλθροφν, και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθν 
διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν 
ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για 
τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80. (άρκρο 104 παρ.2 Ο.4412/2016). 

 
3. Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που επιλκαν ςτο 
πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. (άρκρο 104 παρ.2 Ο.4412/2016). 

2.2.2 Λόγοι Αποκλειςμοφ 
 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ- 
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ- 
πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του 
Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 
του Υυμβουλίου τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Ρδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
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2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 
των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του 
Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με 
το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
 
Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
αα) Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE),αφορά τουσ διαχειριςτζσ. 
ββ) Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά τον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 
γγ) Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ. 
 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ: 

α) ταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 
β) ταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
ι/και 
γ) ταν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: 
αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 
Ρι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 
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2. Η ανακζτουςα αρχι κατ' εξαίρεςθ δεν αποκλείει οικονομικό φορζα για τουσ λόγουσ των 
ανωτζρω 2α) και 2β) παραγράφων όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ 
όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που 
οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

 
3. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ: 

α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016. 
β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να μθν αποκλείει ζναν  οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
γ) εάν υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ. 
δ)  εάν  μία  κατάςταςθ  ςφγκρουςθσ  ςυμφερόντων  κατά  τθν  ζννοια  του  άρκρου  24  του     
ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα. ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ, ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ 
ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε 
κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ, 
η) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(θ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 
γεγονότοσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, 
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υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ. 

 
4. Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 1, 2. γ και 4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα 
και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα 
κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ 
αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ 
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

5. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 
73 του ν. 4412/2016. 

 
6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
7. Αποκλείεται επίςθσ κάκε οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
α) εφόςον ςυμμετζχει αυτόνομα ι ςε Μοινοπραξία ι Ζνωςθ ι Υυνεταιριςμό ςε παραπάνω από 
μία προςφορζσ. 
β) εφόςον δεν πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ των υποάρκρων 2.2.4 «Ματαλλθλόλθτα 
άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ», 2.2.5 «Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια» και 2.2.6 «Σρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ». 

2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ 
ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 
Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 
δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
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ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Χλικοφ. 
 
 

2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν για τθν τελευταία τριετία (2020, 2019, 2018) μεγαλφτερο από 60.000 € 
 
 

2.2.5 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
 

Ρι καταςκευαςτζσ των προςφερόμενων οχθμάτων για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
Υφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 39001, από 
ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από τον ΕΥΧΔ ι ιςότιμο οργανιςμό. Φο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ: ο 
καταςκευαςτισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παραγωγισ 
οχθμάτων. Για υποψιφιουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό 
ιςοδφναμο Σιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ, οι οποίοι εδρεφουν ςε άλλα 
κράτθ ‐ μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ 
τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

 
Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
 
Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 
του ν. 4412/2016 Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Σαράρτθμα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Φυποποιθμζνο 
Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει 
μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί 
τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Φυποποιθμζνο 
Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΦΕΧΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 
Αποδεικτικά μζςα 

Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ 
εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και 
αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 
• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ τουσ. 

 
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 
ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι 
αρχι  του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 
άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 
2.2.3.1, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
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υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα. Φο πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ 
φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Φα 
φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. 
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Ξζχρι να 
καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και 
ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι 
ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ 
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 
 
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που 
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είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 
τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Χλικοφ 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 

2.2.4 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν : 

οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων των ετϊν 2020,2019 και 
2018, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ· 
διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ 
χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι 
ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω 
κφκλο εργαςιϊν. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια 
με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4.. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικά από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο  άρκρο 82 ν. 4412/2016. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ 
ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
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Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα , 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν 
νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ  και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 
 
Β.6. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να 
προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια 
αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 
Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 
των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 
ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι 
το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο 
επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ. 
Β.7. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά  

 

2.3.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
 
Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ Ρροςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 
ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου. 
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται εντόσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5. τθσ 
Διακιρυξθσ είτε (α) με κατάκεςθ αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπό τουσ, είτε (β) με αποςτολι ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτα ςτοιχεία: «ΚΕΝΤΟ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  ΡΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ» , δ/νςθ: Καρτάλθ  2, Τ.Κ. 68131,Αλεξανδροφπολθ. 
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Ματά τθν υποβολι τουσ οι Σροςφορζσ πρωτοκολλϊνται. Σροςφορζσ που πρωτοκολλϊνται 
μετά τθν οριςμζνθ κατά το άρκρο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θμερομθνία και ϊρα δεν 
λαμβάνονται υπόψθ. Θ θμερομθνία αυτι αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο 
ειςερχομζνων του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ. 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και 
ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι 
δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, 
ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 
Ρι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 
Ρροσ τθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ Ρροςφορά 
του ................................ (επωνυμία εταιρείασ ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου) 

για τθν Ρρομικεια: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ  LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ ΔΥΟ  *2+  
ΦΟΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΥΡΟΥ  VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΥΓΙΑ+ ΚΑΙ  ΕΝΟΣ *1+ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ     
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΥΓΙΟ+»ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΧΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΕΙΑΣ (48) ΜΗΝΩΝ-  
με ανακζτουςα αρχι  το  ΜΕΟΦΤΡ  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ  ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ- ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ,  ΣΑΙΔΕΙΑΥ  ΜΑΙ  

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ  ΔΘΞΡΧ  ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ 
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ……….. 

 
 
 

Ρ κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ 
προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, 
fax, e-mail). 
 
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

 
α) Πεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι 
Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και 
θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

 
(β) Ζνασ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται 
μόνο τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Για τθν οικονομικι προςφορά χρθςιμοποιείται 
αποκλειςτικά το Χπόδειγμα Ρικονομικισ Σροςφοράσ, όπωσ αυτό παρατίκεται ςτο παράρτθμα 
ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 
Σροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ 
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα 
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αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ 
κανονικζσ. 
 

Ρι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν, επίςθσ, ο κακζνασ τισ ενδείξεισ του 
κυρίωσ φακζλου: 

 
Ρροσ τθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ 
Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ/Τεχνικι 
προςφορά 

του ................................ (επωνυμία εταιρείασ ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου) 
για τθν Ρρομικεια: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ  LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ ΔΥΟ  *2+  

ΦΟΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΥΡΟΥ  VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΥΓΙΑ+ ΚΑΙ  ΕΝΟΣ *1+ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ     
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΥΓΙΟ+ »   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΧΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΕΙΑΣ (48) ΜΗΝΩΝ  
με ανακζτουςα αρχι το  ΜΕΟΦΤΡ  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ  ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ- ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ,  ΣΑΙΔΕΙΑΥ  ΜΑΙ  

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ  ΔΘΞΡΧ  ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ 
 

και 
 

Ρροσ τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ Οικονομικι 

προςφορά 
του ................................ (επωνυμία εταιρείασ ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου) 

για τθν Ρρομικεια: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ  LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ ΔΥΟ  *2+  
ΦΟΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΥΡΟΥ  VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΥΓΙΑ+ ΚΑΙ  ΕΝΟΣ *1+ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ     
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΥΓΙΟ+» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΧΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΕΙΑΣ (48) ΜΗΝΩΝ 
με ανακζτουςα αρχι το  ΜΕΟΦΤΡ  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ  ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ- ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ,  ΣΑΙΔΕΙΑΥ  ΜΑΙ  

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ  ΔΘΞΡΧ  ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ  
 
 

Ρι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του 
οικονομικοφ φορζα : 

 
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), 
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και 
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. 

 

2.4. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
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Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Φ.Ε.Χ.Δ.), όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/201693, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.8.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΦΕΧΔ 
το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Σαράρτθμα ΙΙ) 
 
Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΦΕΧΔ για 
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
 
Ρ (υπο) φάκελοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, ταξινομθμζνα μζςα 
ςτον Φάκελο με τθ ςειρά που ηθτοφνται: 

1. Υυμπλθρωμζνθ Αίτθςθ Υυμμετοχισ βάςθ του Χποδείγματοσ Φεχνικισ Σροςφοράσ (φφλλα 
ςυμμόρφωςθσ οχθμάτων) 
2. Φορολογικι Ενθμερότθτα 
3. Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα 
4. Χπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει τα παρακάτω για τον Σρομθκευτι: 
- Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από Υφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 
- Δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του 
δθμόςιου τομζα. 
- Θ Σροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ τθσ οποίασ 
ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ. 
- Σαραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Ρργάνου Νιψθσ 
Αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ του διαγωνιςμοφ. 
5. Χπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει τα παρακάτω για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 
οχθμάτων: 
- Φα οχιματα που προςφζρονται ςυνάδουν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ 
περιγράφονται ςτθν  τεχνικι ζκκεςθ. 

 
Υτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 

του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα91, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον 

ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ 

ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 

προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά  

τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 
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2.4.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

 
Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ (τιμι), όπωσ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα ΙΙΙ – 5. Ζντυπο Ρικονομικισ Σροςφοράσ τθσ 
διακιρυξθσ: 
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20 %. 
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει 
τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα 
αρχι. 
Υτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ο τρόποσ πλθρωμισ που 
περιγράφεται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 

2.4.3 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ. 
Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, 
θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά 
τουσ είτε όχι. 
 

2.4.4 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
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α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 
2.4.2. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.3. 
(Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.4. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ 
παροφςασ, 
 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ρ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 
 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

 
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
 
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα 
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ - ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ  
 
 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 

3.1.1 Κατάκεςθ και Αποςφράγιςθ προςφορϊν 
 
Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Σρόεδρο αυτισ, μιςι 
ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι 
μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, 
ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων 
οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Σρόεδρο τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 
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Ρ Σρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 
2.4.1 τθσ παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και 
πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από 
τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του 
Σροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ 
τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, 
αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ , με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 
Ξετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
 
α) Ρι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε 
ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά 
προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο 
ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. λοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα 
αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον 
Σρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 
β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των  
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται 
πρακτικό 
 

για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα 
ανωτζρω. 
 
γ) Ρι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 
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δ) Φο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Φο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 
από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ 
που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο 
δζκα 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 
Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Φα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ», «Φεχνικι Σροςφορά» 
και «Ρικονομικι Σροςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί 
με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 
 
Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου- 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου  

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) 
όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.8 αυτισ. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά 
ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπεβλικθςαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3 τθσ 
παροφςασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 
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ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
 
ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, τθρουμζνθσ 
τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Φ.Ε.Χ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 

2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 
Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει  με το Φ.Ε.Χ.Δ., ότι πλθροί, 
οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του (άρκρο 104, παρ. 2, 3 του ν. 4412/2016). 
 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται. 
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 
δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, 
με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 
100% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ 
μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ 
ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 
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που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο. 
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα 
αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 
Φα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιιςει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο και εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ 
παραγράφου 2.2.8.2. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, 
για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ. 

3.4 Ενςτάςεισ 

Υε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ 
διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παραγράφου 1.5 τθσ παροφςασ. 
 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Υτθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Ξε τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, 
θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Φο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Φο παράβολο 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από 
το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ 
τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ 
ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 
 
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του 
παρόντοσ. Σζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν 
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 
 
Φο παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 
8). 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 
ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από 
γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
 
 4. ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  
 
 

4.1 Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, καλισ  λειτουργίασ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του 
αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του 
ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Α ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ θ οποία ορίηεται ςε 1.500  ΕΥΩ 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Β ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ θ οποία ορίηεται ςε 500  ΕΥΩ 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 

πλζον 1 (ζνα) μινα μετά τθν λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ (ιτοι 48 + 1 = 49 μινεσ). 

Υτο τζλοσ του 4ου τριμθνιαίου μιςκϊματοσ κάκε ζτουσ, θ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ τθσ 

προμικειασ κα αποδεςμεφεται τμθματικά κατά το 1/5 του  ποςοφ που αναλογεί ςτθν αξία του 
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ςυνολικοφ τιμιματοσ των οχθμάτων.  Θ Ειδικι Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ & Σαραλαβισ τθσ 

προμικειασ μετά τον ζλεγχο τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςυντάςςει ςχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβισ και ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθν αποδζςμευςθ του 1/5 τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, του ποςοφ που αναλογεί ςτα εν λόγω τριμθνιαία μιςκϊματα και τθν 

απόδοςι του ςτον Εκμιςκωτι. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ Ειδικι επιτροπι μπορεί να ειςθγθκεί ςτο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ καλισ  λειτουργίασ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ 
*ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά:  
αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ 
των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά+ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των 
ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ. 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται 
και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 201 
του ν. 4412/123 124. 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 .1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο 
Α+ Η αποςτολι των λογαριαςμϊν προσ πλθρωμι *τιμολόγια+ κα γίνεται ςτο τζλοσ του 3ου, 
του 6ου, του 9ου και του 12ου μινα κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και για χρονικό διάςτθμα 
διάρκειασ τεςςάρων *4+ ετϊν.  
Β+ Εγγυθτικό απόκεμα *προκαταβολι+: Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αφοφ θ 
εκμιςκϊτρια εταιρεία εκδϊςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ο μιςκωτισ κα 
προκαταβάλλει ςτθν εκμιςκϊτρια εταιρεία τρία (3) μθνιαία μιςκϊματα ανά όχθμα ωσ 
εγγυθτικό απόκεμα, το οποίο κα επιςτραφεί ςτο μιςκωτι ςτο τζλοσ τθσ μιςκωτικισ 
περιόδου. 
 
Οι κατακυρωκείςεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει 
τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του 
ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

6.2 τθσ παροφςασ 
 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 
 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
 
Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω 
κυρϊςεισ: α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 
ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν 
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για 
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τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το 
ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 
 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 
206 του Ο.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

1. Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΣΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
 

2. Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 
παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 
ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
 

3. Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα 
ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ 
προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του 
ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

4. Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ 
από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, 
με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
 

5. Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγωσ  ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

 
Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί 
τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το 
αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ 
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει 
κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
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εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

6. ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ  
 
 

6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα αυτοκίνθτα  εντόσ  είκοςι *20+ θμερϊν  από  
τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ. Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 
του ν. 4412/2016. 

 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 
6.1.3. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Ξετά 
από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο 
οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2 Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, 
που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16 ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ματά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ρ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ ακόλουκουσ 
τρόπουσ: 

 
Α. Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ 

Φο όχθμα κα επικεωρθκεί για τθν επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα παρελκόμενα και 
γενικά τθν ςυμφωνία με τουσ όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ διά γυμνοφ οφκαλμοφ. 
 

Β. Ρρακτικι δοκιμαςία 
Ρ λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τθν οδιγθςθ του οχιματοσ από οδθγό τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ςε διαδρομι πενιντα (50) χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ οδικισ και 
οδθγικισ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, τθσ καλισ λειτουργίασ του κινθτιρα, του φωτιςμοφ, 
του κλειςίματοσ κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ-ψφξθσ, αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά 
όλου του εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Ξετά το τζλοσ τθσ διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ εξωτερικόσ 
του κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων ςτο όχθμα για 
διαπίςτωςθ διαρροϊν. 



37 

 

 
Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Ρ Σρομθκευτισ με τθν παράδοςθ του οχιματοσ υποχρεοφται να παραδϊςει: 
Εγχειρίδιο χριςθσ του οχιματοσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Βιβλιάριο ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν ςτθν Ελλθνικι / και Αγγλικι γλϊςςα 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από 
τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ 
αναδόχουσ. 
 
Χλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα 
του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Φα 
ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των 
οικείων αντί-δειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που 
περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ο.4412/16. Φο αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζφεςθ 
εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να 
ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋ 
ζφεςθ εξζταςθσ. 
 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Σαραλαβισ που ςυγκροτείται για το 
ςκοπό αυτό ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. 

 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον ωσ άνω οριηόμενο χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ 
και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι 
ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 
208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από  τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
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των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ 
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 
αυτι. 

 
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που 
απορρίφκθκαν μζςα 

ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Ματά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 
να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με 
τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό 
αυτόν από τθν ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον 
χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
 
Ξζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
ωσ άνω επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο 
οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ. Φο πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5 Ιδιαίτεροι όροι μακροχρόνιασ μίςκωςθσ  

 
6.5.1 Θ εκμιςκϊτρια εταιρεία ζχει τθν αποκλειςτικι και αδιαφιλονίκθτθ κυριότθτα, νομι και 
κατοχι των οχθμάτων αποκλειόμενθσ τθσ παρακράτθςθσ υπζρ τρίτων ι άλλου βάρουσ κακ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Φο  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡ περιορίηεται ςτθ απλι χριςθ και κατοχι 
των οχθμάτων και υποχρεοφται να μθν προβαίνει οφτε να επιτρζπει ςε τρίτουσ να προβοφν 
ςε ενζργειεσ που κα προςβάλλουν ι κζτουν ςε κίνδυνο τα δικαιϊματα τθσ εταιρείασ ςχετικά 
με τα οχιματα και ειδικότερα να μθν εκποιιςει με υπεκμίςκωςθ ι άλλωσ παραχωριςει τθ 
χριςθ των οχθμάτων χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ εκμιςκϊτριασ εταιρείασ. 

 
6.5.2 Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται ςε ςαράντα οκτϊ (48) μινεσ και αρχίηει από τθν 
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θμερομθνία παραλαβισ των οχθμάτων. 
 
6.5.3  Σροβλζπεται θ ανανζωςθ τθσ χρονομίςκωςθσ από το ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡ  με 
επαναπροςδιοριςμό του μιςκϊματοσ μετά τθν παρζλευςθ του ανωτζρω χρονικοφ 
διαςτιματοσ μίςκωςθσ.  

6.5.4 Εγγυθτικό Απόκεμα: Ξετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ o μιςκωτισ κα προκαταβάλλει 
ςτθν εκμιςκϊτρια εταιρεία τρία (3) μθνιαία μιςκϊματα ανά όχθμα ωσ εγγυθτικό απόκεμα, 
το οποίο κα επιςτραφεί ςτο μιςκωτι ςτο τζλοσ τθσ μιςκωτικισ περιόδου. 
6.5.5 Η εκμιςκϊτρια εταιρεία οφείλει να παραδϊςει ςτον μιςκωτι τθν άδεια κυκλοφορίασ 
κάκε οχιματοσ και γενικά κάκε ζγγραφο που επιτρζπει τθν νόμιμθ κυκλοφορία και εν γζνει 
λειτουργία των μιςκίων για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

6.5.6 Επιςτροφι Εξοπλιςμοφ: Υε περίπτωςθ μθ εξαγοράσ των οχθμάτων μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ ι τθσ ανανεοφμενθσ ςφμβαςθσ το ΟΣΔΔ ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡ υποχρεοφται να 
επιςτρζψει ςτθν Εκμιςκϊτρια εταιρεία τα οχιματα ςε χϊρουσ που κα υποδείξει αυτι, ςε 
καλι κατάςταςθ πλθν των φκορϊν τθσ ςυνικουσ χριςθσ. 
6.5.7 Τον Εκμιςκωτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ και όλεσ οι νόμιμεσ 
κρατιςεισ. 

Ρ ανάδοχοσ (εκμιςκωτισ) βαρφνεται με τισ εξισ κρατιςεισ: 
α) κράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων (άρκρο 4 Ο. 4013/2011 όπωσ ιςχφει), 
β) κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (Α.Ε.Σ.Σ.). Θ 
κράτθςθ επιβάλλεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
ςυμπλθρωματικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων (άρκρο 350 παρ. 3 του 
Ο.4412/2016, ΜΧΑ 1191 ,ΦΕΜ969/Βϋ/22-03-2017) 
γ) οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και τθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%, 
δ) με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ του εκάςτοτε τιμολογίου. Ρ Φ.Σ.Α. βαρφνει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 
Ε) Ζξοδα Δθμοςίευςθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ) περίλθψθσ τθσ παροφςθσ. (Mε τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κα προςκομίηεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωμισ 
του κόςτουσ δθμοςιευτικϊν εξόδων) 
 

6.5.8 Οι διαςτάςεισ των οχθμάτων κακϊσ και τα υπόλοιπα καταςκευαςτικά ςτοιχεία κα 
είναι ςφμφωνα με τουσ Φεχνικοφσ όρουσ και τισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

 
6.5.9 Τα εν λόγω οχιματα κα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου τφπου (φπαρξθ ζγκριςθσ 
τφπου) ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για να είναι δυνατι θ κυκλοφορία 
τουσ ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ νόμιμεσ άδειεσ κυκλοφορίασ. 

 
6.5.10 Τα οχιματα πρζπει να τθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ παρ. β του άρκρου 5 τθσ Μ.Χ.Α. 
129/2534 /20.1.2010 (ΦΕΜ 108/Βϋ/4.2.2010) του Χπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ, 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ & του Χφυπουργοφ Ρικονομικϊν «Μακοριςμόσ δικαιοφχων 
χριςθσ και ανϊτατου ορίου κυβιςμοφ Μρατικϊν Αυτοκινιτων και άλλεσ ρυκμίςεισ ςχετικά με 
τα Μρατικά Αυτοκίνθτα». 

 
6.5.11 Το μθνιαίο μίςκωμα κα περιλαμβάνει: 
 Σλιρθσ ςυντιρθςθ και επιςκευι αυτοκινιτων (μθχανικι και φανοποιεία) ςε ιδιόκτθτεσ ι 
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ςυνεργαηόμενεσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου. 
 Αντικατάςταςθ ελαςτικϊν κάκε 40.000 km. 
 Αςφάλεια προσ τρίτουσ. 
 Μάλυψθ πυρόσ/κλοπισ. 
 Μάλυψθ για Κδιεσ Ηθμίεσ, Ξερικι Μλοπι, Θραφςθ Μρυςτάλλων, Μακόβουλεσ πράξεισ, 

μεμονωμζνεσ Φρομοκρατικζσ Ενζργειεσ και Φυςικζσ Ματαςτροφζσ. Μάκε  μεμονωμζνο  
περιςτατικό  από  τα  παραπάνω  κα  επιβαρφνεται  με  απαλλαγι:  
1200cc:  200  ευρϊ 
1300cc:  250  ευρϊ 
1500cc:  350  ευρϊ 
Υε  περίπτωςθ  Ξερικισ  Μλοπισ   που  αφορά  μζςα  multimedia/navigation  κλπ,  θ  
κάλυψθ  ιςχφει  για  ηθμιά  ζωσ  150  ευρϊ  ενϊ  δεν  χρεϊνεται  το  ποςό  τθσ  
απαλλαγισ  

 Σροςωπικι κάλυψθ οδθγοφ (PAI), που καλφπτει τον οδθγό κατά τθν οδιγθςθ 
ταξιδεφοντα με το μιςκωμζνο όχθμα. 

 Σαροχι κάλυψθσ οδικισ βοικειασ και φροντίδα ατυχιματοσ ςε όλθ τθν Ελλάδα όλο το 
24ωρο. 

 Αντικατάςταςθ του μιςκωμζνου οχιματοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι
ατυχιματοσ, εντόσ τριϊν *3+  θμερϊν με άλλο αντίςτοιχων προδιαγραφϊν ζωσ ότου αυτό 
επιςκευαςτεί, 

για τουσ  μινεσ Ιοφλιο και  Αφγουςτο,   και για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ θ αντικατάςταςθ   
κα γίνεται εντόσ 48  ωρϊν. 

 Υε περίπτωςθ ολικισ καταςτροφισ ι κλοπισ του μιςκωμζνου οχιματοσ, αυτό κα 
αντικαταςτακεί με άλλο αντίςτοιχων προδιαγραφϊν, τφπου και θλικίασ. 

 Φζλθ κυκλοφορίασ. 
6.5.12 Το μθνιαίο μίςκωμα δεν κα περιλαμβάνει: 

Μαφςιμα 
Σρόςτιμα από τροχαίεσ παραβάςεισ τα οποία κα είναι ευκφνθ του ΟΣΔΔ ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡ. 
 
 

       Θ  ΣΤΡΕΔΤΡΥ Δ.Υ.  
                                
 
 
 
 
                                                                                          ΑΝΕΠΑΔΤΑ ΣΡΛΤΑΗΙΔΡΧ   
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 ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι – Ξελζτθ – Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ  
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΟΥ  

ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ  

 

Αρ. Μελζτθσ :01/2021  

 

 

 

Αρικ. Ρρωτ. 423/26-01-2021  

ΜΕΛΕΤΗ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ  LEASING 
ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ ΔΥΟ  *2+  ΦΟΤΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΥΡΟΥ  VAN [Diesel 
ΚΑΙΝΟΥΓΙΑ+ ΚΑΙ  ΕΝΟΣ *1+ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ     
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΥΓΙΟ+  

 
Ρροχπολογιςμόσ:  52.734,72 € 
(Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%) 

 
 

 
 

ΦΕΧΟΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ 
 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια με τίτλο «Ρρομικεια με Leasing 

μεταφορικϊν μζςων δφο *2+ φορτθγϊν  αυτοκινιτων  τφπου  van  και ενόσ*1+ 

επιβατθγοφ  οχιματοσ καινοφργιων» για τισ ανάγκεσ του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ, 

προχπολογιςμοφ 52.734,72 € (ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%) θ οποία επιμερίηεται  ςε  δφο *2+  

ομάδεσ  και  αφορά: 

ΡΞΑΔΑ  Α+  :«Σρομικεια δφο (2) ΒΑΟ με καφςιμο πετρζλαιο 1,3  ΜΑΙ  1,5  cc (καινοφργια)» 

για τα ο.ε.2021 ζωσ  και  2025 

ΡΞΑΔΑ Β+ :«Σρομικεια ενόσ (1) επιβατθγοφ  αυτοκινιτου  ≤1,20  cc  με καφςιμο βενηίνθ 

(καινοφργιο)» για τα ο.ε.2021 ζωσ  και  2025 
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Υυγκεκριμζνα θ αναγκαιότθτα τθσ προμικειασ των ανωτζρω ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 1ον) Θ ΟΜΑΔΑ Α που αφορά τθν «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ προμικειασ δφο (2) ΒΑΟ με 

καφςιμο πετρζλαιο *καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  και  το  δεφτερο  1,5cc» ποςοφ 

38.807,04 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24% και κα χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ Ρόρουσ, 

2ον) Θ ΟΜΑΔΑ B που αφορά τθν «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ προμικειασ  ενόσ (1) 

επιβατθγοφ  με καφςιμο βενηίνθ *καινοφργιο+ κυβιςμοφ  ≤1,20cc» ποςοφ 13.927,68€ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24% και κα χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ Ρόρουσ, 

 

Ξε τθν παροφςα μελζτθ κα προκφψει θ κάλυψθ: 

των αναγκϊν του προγράμματοσ   Υίτιςθσ  κατϋοίκον  και εν  γζνει  τθσ Δ/νςθσ Μοινωνικισ  

Σροςταςίασ  και  Αλλθλεγγφθσ  του  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ. 

 Θ μίςκωςθ των οχθμάτων κα περιλαμβάνει:  

 Σλιρθσ ςυντιρθςθ και επιςκευι αυτοκινιτων (μθχανικι και φανοποιεία). 

 Αντικατάςταςθ ελαςτικϊν λόγω φυςιολογικισ φκοράσ. 

 Αςφάλεια προσ τρίτουσ. 

 Μάλυψθ πυρόσ/κλοπισ. 

 Μάλυψθ για Κδιεσ Ηθμίεσ, Ξερικι Μλοπι, Θραφςθ Μρυςτάλλων, Μακόβουλεσ πράξεισ, 
μεμονωμζνεσ Φρομοκρατικζσ Ενζργειεσ και Φυςικζσ Ματαςτροφζσ. Μάκε μεμονωμζνο 
περιςτατικό από τα παραπάνω κα επιβαρφνεται με απαλλαγι:  
- 1300cc: 250.00 € 
- 1500cc: 350.00 €. 
Υε περίπτωςθ Ξερικισ Μλοπισ που αφορά μζςα multimedia/navigation κ.λ.π, θ κάλυψθ 
ιςχφει για ηθμιά ζωσ € 150.00 ενϊ δεν χρεϊνεται το ποςό τθσ απαλλαγισ. 

 Σροςωπικι κάλυψθ οδθγοφ (PAI), που καλφπτει τον οδθγό κατά τθν οδιγθςθ ταξιδεφοντα 
με το μιςκωμζνο αυτοκίνθτο. 

 Σαροχι κάλυψθσ οδικισ βοικειασ και φροντίδασ ατυχιματοσ ςε όλθ τθν Ελλάδα όλο το 
24ωρο, εφόςον το αυτοκίνθτο διακζτει πίςω μονοφσ τροχοφσ. 

 Ρ μιςκωτισ αναγνωρίηοντασ ότι το αυτοκίνθτο είναι ειδικοφ τφπου και πικανι επιςκευι 
αυτοφ ενδζχεται να γίνει ςε ιδιαίτερα μακρφ διάςτθμα, ςυμφωνεί και αποδζχεται ότι ςε 
τυχόν τζτοια περίπτωςθ κα καταβάλει το μίςκωμα ανελλιπϊσ όπωσ ζχει αυτό 
ςυμφωνθκεί. 

 Αντικατάςταςθ του μιςκωμζνου αυτοκινιτου ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ατυχιματοσ, εντόσ 
48 ωρϊν με άλλο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνθτο, εφόςον είναι διακζςιμο, άλλωσ με άλλο επιβατικό Ι.Χ. 
αυτοκίνθτο ζωσ 1300cc, ζωσ ότου αυτό επιςκευαςκεί, εκτόσ από τουσ μινεσ Ιοφλιο και 
Αφγουςτο που θ αντικατάςταςθ κα γίνεται εντόσ 3 θμερϊν. 

 Υε περίπτωςθ ολικισ καταςτροφισ ι κλοπισ του μιςκωμζνου αυτοκινιτου θ 
αντικατάςταςθ κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με επαναδιαπραγμάτευςθ των 
μιςκωμάτων. 

 Φζλθ κυκλοφορίασ. 

Οι μθνιαίεσ τιμζσ δεν περιλαμβάνουν: 
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 Μαφςιμα. 

  Σρόςτιμα από τροχαίεσ παραβάςεισ τα οποία κα είναι ευκφνθ τθσ εταιρίασ ςασ. 

  Φ.Σ.Α. 

 Δθμοτικό Φόρο. 
 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν Ρρομικεια οχθμάτων  τφπου  van  και  επιβατθγοφ  με 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) διάρκειασ τεςςάρων  (4) ετϊν για τον εκςυγχρονιςμό 

και τθ βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ των  υπθρεςιϊν  του  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ , προκειμζνου 

να ενιςχυκοφν ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου, προσ τουσ 

δθμότεσ κακϊσ θ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία 

του ζργου των Χπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Μοινωνικισ  Σροςταςίασ  και  Αλλθλεγγφθσ 

 

Θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ςιμερα αποτελεί ζναν εναλλακτικό και ευζλικτο τρόπο 

χρθματοδότθςθσ των Ο.Σ.Δ.Δ   ζναντι των παραδοςιακϊν μεςομακροπρόκεςμων 

τραπεηικϊν δανείων. Υυνεπϊσ, είναι ζνασ μθχανιςμόσ που παρζχει τθ δυνατότθτα ςε ζναν 

Ο.Σ.Δ.Δ να ςυμπλθρϊςει, να ανανεϊςει, να εκςυγχρονίςει ι να επεκτείνει τον 

μθχανολογικό εξοπλιςμό του χωρίσ να διακζςει δικά του κεφάλαια. 

H χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ζχει τα ακόλουκα πλεονεκτιματα: 

 Είναι εργαλείο χρθματοδοτιςεωσ για τθν απόκτθςθ πάγιου μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ. Ξετά τθ λιξθ τθσ μιςκωτικισ περιόδου, το  Οομικό  Σρόςωπο αποκτά 

τθν κυριότθτα του εξοπλιςμοφ, ζναντι προςυμφωνθμζνου ςυμβολικοφ τιμιματοσ . 

 Διατιρθςθ ρευςτότθτασ. Ξε εργαλείο χρθματοδοτιςεωσ το Leasing, το  Οομικό  

Σρόςωπο αποφεφγει τθ δζςμευςθ κεφαλαίων για αγορά μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και διατθρεί τθ ρευςτότθτά του, θ οποία αποτελεί και το κλειδί για τθν 

περαιτζρω ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του. 

 Σταδιακι εκταμίευςθ Φ.Ρ.Α. Ρ αναλογϊν Φ.Σ.Α. δεν εκταμιεφεται άμεςα από το 

το  Οομικό  Σρόςωπο, όπωσ ςτθν περίπτωςθ επενδφςεωσ μζςω τραπεηικοφ δανείου 

ι αυτοχρθματοδοτιςεωσ, αλλά ςταδιακά, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμβάςεωσ, μζςω 

των μιςκωμάτων. 

 Ρρογραμματιςμόσ δαπανϊν. Θ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ και το φψοσ του 

μιςκϊματοσ προςαρμόηονται ανάλογα με τισ ταμειακζσ ροζσ (εποχικότθτα) του  

Οομικοφ  Σροςϊπου. 

 Αποφυγι υπζρμετρου δανειςμοφ και άμεςθσ καταβολισ υψθλϊν ποςϊν για τθν 
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απόκτθςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ. 

 Άμεςθ απόκτθςθ και χρθςιμοποίθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ 

 Βελτιϊνεται θ εικόνα του ιςολογιςμοφ του  Οομικοφ  Σροςϊπου και τθσ 

κεφαλαιακισ του διάρκρωςθσ, επειδι θ υποχρζωςθ καταβολισ μιςκωμάτων δεν 

εμφανίηεται ςτα ςτοιχεία πακθτικοφ (μόνο ςε λογαριαςμοφσ τάξεωσ). 

Ξικρότερεσ εγγυιςεισ και απλοφςτερεσ διαδικαςίεσ 

Αποφυγι τεχνολογικισ απαξίωςθσ του εξοπλιςμοφ του   Οομικοφ  Σροςϊπου Φο  Οομικό  

Σρόςωπο επιτυγχάνει καλφτερουσ όρουσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ θ αξία τουσ 

εξοφλείται άμεςα και τοισ μετρθτοίσ, χωρίσ εκείνοσ να εκταμιεφςει ιδία κεφάλαια από το 

ταμείο του. 

 

Από τθν άλλθ πλευρά: Θ παλαιότθτα των οχθμάτων του Οομικοφ  Σροςϊπου επιφζρει: 

Επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ ςυντιρθςθσ 
Αφξθςθ του χρόνου παραμονισ ςτα ςυνεργεία . 

 Αφξθςθ των κακθμερινϊν ελζγχων και περιςςότερθ εναςχόλθςθ του προςωπικοφ 

ςυντιρθςθσ  

Αφξθςθ κατανάλωςθσ καυςίμου 
Υθμαντικι αφξθςθ εκπομπϊν καυςαερίων 
Υθμαντικότατθ αφξθςθ εκπομπισ μικροςωματιδίων μεγαλφτερων των 10PM 
Υθμαντικι αφξθςθ εκπομπισ κορφβου 
Αφξθςθ του χρόνου εργαςίασ και μετακίνθςθσ . 
Δυςκολία εξεφρεςθσ ανταλλακτικϊν. 
Ζλλειψθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ 

Χαμθλι ποιότθτα εργαςίασ. 
 

 

πωσ διαφαίνεται από τα ανωτζρω θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια είναι επιβεβλθμζνθ και 

αναγκαία για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Δ/νςθσ  Μοινωνικισ  Σροςταςίασ. 

Ξε τθν προμικεια αυτι, το  Οομικό  Σρόςωπο  πρόκειται να προμθκευτεί τα εξισ είδθ: 
 
 

A/
A 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 
1 Φορτθγό  αυτοκίνθτο  τφπου  van  1,3cc και  1,5cc 2 
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Ειδικότερα, ςτθν παροφςα μελζτθ παρατίκενται αναλυτικά οι επί μζρουσ ειδικζσ 

ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ) - τα Φφλλα Υυμμόρφωςθσ, κακϊσ και 

τα κριτιρια Βακμολόγθςθσ των Φεχνικϊν Σροςφορϊν. 

 

2ον) Θ ΡΞΑΔΑ  Β που αφορά  ςτθν «προμικεια ενόσ  (1) καινοφργιου επιβατθγοφ  

οχιματοσ»   ποςοφ   1 3 . 9 2 7 , 6 8 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24%), κα 

χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ Ρόρουσ 

A/
A 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 
1 Επιβατθγό  αυτοκίνθτο  ≤1,20cc  1 

 

Θ ςχετικι προμικεια των  καινοφργιων οχθμάτων (ΡΞΑΔΩΟ Α  και  Β), ζχει ωσ βαςικό 

ςτόχο τθν μερικι  αντικατάςταςθ του ςτόλου του Οομικοφ  Σροςϊπου μασ. Αυτό γίνεται 

κυρίωσ για τθν αφξθςθ, επζκταςθ  και βελτιςτοποίθςθ των δρομολογίων των  

προαναφερόμενων  προγραμμάτων όςο και για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των 

απρόβλεπτων βλαβϊν ςτα υφιςτάμενα οχιματα του ςτόλου που αποτελοφν τθν 

κακθμερινι πραγματικότθτα, αφοφ αναγκαςτικά υποβάλλονται ςε ζντονθ χριςθ 

προκειμζνου να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ τθσ  υπθρεςίασ  και  είναι  όλα  με  πάρα  πολλά  

χιλιόμετρα,  γεγονόσ  που  κακιςτά  αςφμφορθ  τθ  ςυντιρθςι  τουσ. 

 

Επιπλζον, με τον τρόπο αυτό κα αντιμετωπιςτοφν και άλλα κεςμικά κζματα όπωσ 

είναι τα μθνιαία όρια υπερκατανάλωςθσ καυςίμων που περιορίηουν τθν ελεφκερθ χριςθ 

του ςτόλου. λα τα παραπάνω κεωροφμε ότι κα οδθγιςουν τελικά ςε μείωςθ του 

κόςτουσ λειτουργίασ  και  ςτθν  βελτίωςθ παροχισ  υπθρεςιϊν των  προαναφερόμενων  

προγραμμάτων. 

Θ ςχετικι προμικεια (όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτον ακόλουκο πίνακα) κρίνεται 

ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τθν μερικι αντικατάςταςθ του ςτόλου του Οομικοφ  Σροςϊπου 

μασ, δεδομζνου ότι πολλά από τα αντίςτοιχα οχιματα ιδιοκτθςίασ του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ  

είναι παλιά (με άδεια κυκλοφορίασ από το 2004  ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Αϋ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ) με αποτζλεςμα θ ςυντιρθςι τουσ να είναι οικονομικά αςφμφορθ, 

αφοφ αναγκαςτικά υποβάλλονται ςε ζντονθ χριςθ προκειμζνου να καλυφκοφν οι 

απαιτιςεισ τθσ  λειτουργίασ  των  προγραμμάτων  του  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ. Φα προσ 

προμικεια οχιματα είναι απαραίτθτα προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν πιο 
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αποτελεςματικά τα προβλιματα τθσ  διανομισ  του  ςυςςιτίου  αλλά  και  τθσ  παροχισ  

των  υπθρεςιϊν  του  προγράμματοσ  Βοικεια  ςτο  Υπίτι  ςε  απομακρυςμζνουσ  οικιςμοφσ  

του  Διμου. 

 Θ επιλογι οχθμάτων επαγγελματικισ χριςθσ, ζχει μεγάλθ ποικιλία επιλογϊν ςε ιδιαίτερα 

ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. Θ επιλογι των καινοφργιων οχθμάτων, προζκυψε μετά από ζρευνα 

ςτθν αγορά του ελεφκερου εμπορίου οχθμάτων (καινοφριων και μεταχειριςμζνων) και 

βαςίςτθκε ςτο ςυνδυαςμό οικονομικϊν αλλά και τεχνικϊν κριτιριων (κζςπιςθ αυςτθρϊν 

και ςφγχρονων τεχνικϊν προδιαγραφϊν), με τζτοιο τρόπο ϊςτε να  εξαςφαλιςτεί  θ  

ςθμαντικι  αναβάκμιςθ του ςτόλου του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ, περιορίηοντασ όμωσ τθ 

δαπάνθ που κα επιβαρφνει τελικά τον προχπολογιςμό του.  

 

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν Σρομικεια με τίτλο «Leasing μεταφορικϊν μζςων 

δφο *2+ φορτθγϊν  αυτοκινιτων  τφπου  van *πετρζλαιο] και  ενόσ  *1+ επιβατθγοφ  

οχιματοσ ≤1,2 cc  [βενηίνθ+  καινοφργιων» για τισ ανάγκεσ του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ, 

προχπολογιςμοφ 52.734,72 € (ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%) θ οποία επιμερίηεται  ςε  δφο *2+  

ομάδεσ  και  αφορά: 

 

3. ΡΞΑΔΑ  Α+  «Leasing μεταφορικϊν μζςων προμικειασ δφο (2) ΒΑΝ με καφςιμο 

πετρζλαιο *καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  και  το  δεφτερο  1,5cc»: για τα 

ο.ε.2021  ζωσ  και  2025  πολυετοφσ δαπάνθσ   θ  οποία  κατανζμεται  ςτα  ζτθ  

2021,2022,2023,2024,2025  προχπολογιςμοφ  38.807,04 

Κωδικόσ Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV)34136100-0 

 

ΚΑ 

 

Ρεριγρ
αφι 

Δζςμευ
ςθ 

Ετθςίου 
μιςκϊμ
ατοσ για 
το 2021 

ςε 
(€) 

Δζςμευ
ςθ 

Ετθςίου 
μιςκϊμ
ατοσ για 
το 2022 
ςε (€) 

Δζςμευ
ςθ 

Ετθςίου
μιςκϊμ
ατοσ για 
το 2023 
ςε (€) 

Δζςμευς
θ 

Ετθςίου 
μιςκϊμ
ατοσ για 

το 
2024ςε 

(€) 

Δζςμε
υθ 
Ετθςίο
υ 
μιςκϊ
ματοσ 
για το 
2025 
ςε 

(€) 

 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
2021 

 
 

10.624
4.01 

Σρομικ
εια ενόσ 
(1) ΒΑΟ 

με 
καφςιμο 
πετρζλα

ιο 

 
 
3.091,32 

 
 
4.121,76 

 
 
4.121,76 

 
 
4.121,76 

 
 
1.030,44 

 
 
 
1.030,44 
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(καινοφ
ργιο )1,3 

cc 
 

10.6244
.01 

Σρομικ
εια ενόσ 
(1) ΒΑΟ 

με 
καφςιμο 
πετρζλα

ιο 
(καινοφ

ργιο 
)1,5cc 

 
 
4.185,00 

 
 
5.580,00 

 
 
5.580,00 

 
 
5.580,00 

 
 
1.395,00 

 
 
1.395,00 

    

 
Κ.Α. 

Κωδικ
όσ CPV 

ΡΕΙΓ
ΑΦΗ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
ΤΕ
Μ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜ
Α- 
ΧΙΟΥ 

 
ΡΥ ςε 
€ ανευ 
ΦΡΑ 

 
ΦΡ
Α 
24
% 

 
ΡΥ ςε 
€ με 
ΦΡΑ 

 
10.6244.
01 

3413610
0-0 

Ξικρά 
φορτθγ
ά 

 
Σρομικεια 

ενόσ (1) ΒΑΟ 
με καφςιμο 
πετρζλαιο 

(καινοφργιο 
)1,3 cc 

 

 
 
1 

 
 
277 

 
 
13.926
,00 

 
 
3.191
,04 

 
 

16.487,
04 

 3413610
0-0 

 Σρομικεια 
ενόσ (1) ΒΑΟ 
με καφςιμο 
πετρζλαιο 
(καινοφργιο 
)1,5cc 

 
    
  1 

 
   
375 

 
   
18.000,
00 

 
   
4.320,
00 

 
 
  
22.320,0
0 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  Φορτθγοφ  αυτοκινιτου  τφπου  van  1,5cc  
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A/
A 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 
1 

Φορτθγό  αυτοκίνθτο  τφπου  van  1,5cc  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ        EURO6D 

CC                       1,4-1,5 
HP                     100/3500 
ΝΜ                   270/1600 
KAΧΥΙΞΡ         DIESEL 
MIKTH KAT/ΥΘ      4,9 
CO2                        130 
ΚΙΝΗΣΗ                ΕΞΣΤΡΥ 
ΡΟΤΕΣ            2 ΕΞΣΤΡΥ+ 1 ΔΕΠΙΑ+ΣΙΥΩ        
ΜΗΚΟΣ            4500-4700 
ΡΛΑΤΟΣ ΕΞ.            1900-2000 
ΥΨΟΣ ΕΞ.                1800-2000 
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ          2900-3000 
ΜΗΚΟΣ ΕΣ.            2000-2200 
ΡΛΑΤΟΣ ΕΣ.          1200-1300/1600-1700 
ΥΨΟΣ ΕΣ.           1300-1400 
ΧΩΟΣ ΦΟΤΩΣΗΣ    4,5 - 5  Ξ/2 
ΩΦΕΛΙΜΟ  kg                 1000 

1 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ    Φορτθγοφ  αυτοκινιτου  τφπου  van  1,2-1,3 cc 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 ΦΟΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΥΡΟΥ   VAN  1,2 -1,3 CC                                       
ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ     EURO 6D 
CC                       1200-1300 
HP                     90-100/4000 
ΝΜ                  200/1500 
 KAΥΣΙΜΟ         DIESEL 
MIKTH KAT/ΣΗ      4,0-4,5 
CO2                         110-120 
ΚΙΝΗΣΗ                ΕΞΣΤΡΥ 
ΡΟΤΕΣ            2 ΕΞΣΤΡΥ+ 1 ΔΕΠΙΑ+ΣΙΥΩ       
ΜΗΚΟΣ                     3900-4000 
ΡΛΑΤΟΣ ΕΞ.            1700-1750 
ΥΨΟΣ ΕΞ.                 1700-1750 
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ            2500-2550 
ΜΗΚΟΣ ΕΣ.               1500-1600 
ΡΛΑΤΟΣ ΕΣ.              1000-1050/1450-1500 
ΥΨΟΣ ΕΣ.                     1200-1250 
ΧΩΟΣ ΦΟΤΩΣΗΣ     2,5 Ξ/2 
ΩΦΕΛΙΜΟ  kg              500-700 
 

1 
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1. ΡΞΑΔΑ Β+ :« Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ενόσ (1) επιβατθγοφ  οχιματοσ  ≤1,2  

cc  με καφςιμο βενηίνθ (καινοφργιο)» για τα ο.ε.2021  ζωσ  και  2025» 

  πολυετοφσ δαπάνθσ   θ  οποία  κατανζμεται  ςτα  ζτθ  2021,2022,2023,2024,2025  

προχπολογιςμοφ  13.927,68 ευρϊ 

Κωδικόσ Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV) 34110000-1 

 

ΚΑ 

 

Ρεριγρα
φι 

Δζςμε
υςθ 

Ετθςίο
υ 

μιςκϊ
ματοσ 
για το 
2021 
ςε € 

 

Δζςμευ
ςθ 

Ετθςίου 
μιςκϊμ
ατοσ για 
το 2022 
ςε (€) 

Δζςμευ
ςθ 

Ετθςίου 
μιςκϊμ
ατοσ για 
το 2023 
ςε (€) 

Δζςμευς
θ 

Ετθςίου 
μιςκϊμ
ατοσ για 

το 
2024ςε 

(€) 

Δζςμε
υςθ 

Ετθςίο
υ 

μιςκϊ
ματοσ 
για το 

2025ςε 
(€) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Ρ/ΣΜΟ
Σ 2020 

 
 

10.624
4.01 

Χρθματο
δοτικι 
μίςκως
θ  
ενόσ(1) 
επιβατθ
γοφ  
οχιματ
οσ 

 
 
2.611,44 

 
 
3.481,92 

 
 
3.481,92 

 
 
3.481,92 

 
 
870,48 

 
 
 
870,48 

    

 
Κ.Α. 

 
Κωδι

κόσ 
CP
V 

 
ΡΕ
Ι- 
ΓΑ
ΦΗ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
ΤΕ
Μ
. 

ΤΙ
ΜΗ 
ΤΕ
ΜΑ
- 
ΧΙΟ
Υ 

 
ΡΥ ςε 

€ ανευ 
ΦΡΑ 

 
Φ
Ρ
Α 
24
% 

 
ΡΥ 
ςε € 
με 
ΦΡΑ 

 
 

10.6244
.01 

 
3411000
0-1 

Επιβ
ατθγ
ά  
αυτο
κίνθτ
α 

 
Σρομικεια 

ενόσ 
επιβατθγοφ  
οχιματοσ με 

καφςιμο 
βενηίνθ 

(καινοφργιο 
)≤1,20cc 

 
 
1 

 
 
234 

 
 
11.232,
00 

 
 
2.695,
68 

 
 

13.927,
68 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Επιβατικοφ οχιματοσ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 
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1 ΕΙΔΟΣ 
EΡΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

 ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ    EURO 6D 
CC                        1100-1200  
HP                   100/3500 
ΝΜ                  110-120/2750 
KAΧΥΙΞΡ         ΒΕΟΗΙΟΘ Α, 
MIKTH KAT/ΥΘ       4-4,5  
CO2                          90-100 
ΚΙΝΗΣΗ                ΕΞΣΤΡΥ 
ΡΟΤΕΣ           5 ΘΧΤΡ 
ΜΗΚΟΣ           4000-4200 
ΡΛΑΤΟΣ ΕΞ.    1750-1800 
ΥΨΟΣ ΕΞ.        1400-1450 
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ          2500-2550 
ΧΩΟΣ ΦΟΤΩΣΗΣ      300-350 ΝΙΦΤΑ 

1 
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Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, δφναται να υλοποιθκεί κατόπιν διενζργειασ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, όπου κα διεξαχκεί με κατάκεςθ ςφραγιςμζνων προςφορϊν  και με 

κριτιριο κατακφρωςθσ «τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά», 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 4412/2016 

«Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΜ 147/Α/08-08-2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του 

Ο. 3463/06 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων», τθν με αρ. 56902/215/19- 5-

2017 (ΦΕΜ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)» και των ιςχυουςϊν υπουργικϊν 

αποφάςεων και λοιπϊν διαταγμάτων. Σροςφορζσ γίνονται δεκτζσ είτε για το ςφνολο τθσ 

προμικειασ είτε για τα τμιματα αυτισ (ομάδεσ Α,Β). 

Θ εν λόγω προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από ΙΔΙΡΧΥ ΣΡΤΡΧΥ του  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ. 
 
                                                                              
 

 

 

 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ                                                                                             Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η  ΑΝ. Ρ/ΝΗ  Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ 

 

 

                                                                  
 
      ΤΣΙΑΟΥΣΗ  ΕΛΕΝΗ                                                                            ΧΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ 
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                                       ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΘΟ 1 - Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

Φο τεφχοσ τθσ Γ.Υ.Χ περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και 

ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ υπόλοιπουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, πρόκειται να γίνει 

προμικεια δφο (2) ΒΑΟ με καφςιμο πετρζλαιο *καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  

και  το  δεφτερο  1,5cc  και   προμικεια ενόσ επιβατθγοφ  οχιματοσ με καφςιμο 

βενηίνθ (καινοφργιο+ ≤1,20cc 

 
 
 

ΆΤΘΤΡ 20 - Αντικείμενο τθσ Σρομικειασ – Σροχπολογιςμόσ - τρόποσ εκτελζςεωσ τθσ 

προμικειασ 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια με τίτλο «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

(leasing) δφο *2+ φορτθγϊν  αυτοκινιτων  τφπου  van *Diesel] και ενόσ*1+ επιβατθγοφ  

οχιματοσ ≤1,20 cc  *βενηίνθ+ καινοφργιων» για τισ ανάγκεσ του, προχπολογιςμοφ 

52.734,72 € (ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%) θ οποία επιμερίηεται  ςε  δφο *2+  ομάδεσ  και  αφορά: 

ΡΞΑΔΑ  Α+  :«Σρομικεια δφο (2) ΒΑΟ με καφςιμο πετρζλαιο (καινοφργια)» για τα ο.ε.2021  

ζωσ  και  2025 

ΡΞΑΔΑ Β+ :«Σρομικεια ενόσ (1) επιβατθγοφ  αυτοκινιτου *καινοφργιο+ ≤1,20  cc  με 

καφςιμο βενηίνθ (καινοφργιο)» για τα ο.ε.2021  ζωσ  και  2025 

 
Υυγκεκριμζνα θ αναγκαιότθτα τθσ προμικειασ των ανωτζρω ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 1ον) Θ ΟΜΑΔΑ Α που αφορά τθν «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ προμικειασ δφο (2) ΒΑΟ με 

καφςιμο πετρζλαιο *καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  και  το  δεφτερο  1,5cc με  

καφςιμο  πετρζλαιο καινοφργια» ποςοφ 38.807,04 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24% και 

κα χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ Ρόρουσ, 
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2ον) Θ ΟΜΑΔΑ B που αφορά τθν «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ προμικειασ  ενόσ (1) 

επιβατθγοφ  με καφςιμο βενηίνθ *καινοφργιο+ κυβιςμοφ  ≤1,20cc» ποςοφ 13.927,68€ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24% και κα χρθματοδοτθκεί από Ιδίουσ Ρόρουσ, 

 

 

Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν Σρομικεια με τίτλο «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

(leasing) δφο *2+ φορτθγϊν  αυτοκινιτων  τφπου  van  *Diesel] 1,3cc και  1,5cc   και  

ενόσ  *1+ επιβατθγοφ  οχιματοσ ≤1,20 cc *βενηίνθ+  » για τισ ανάγκεσ του, 

προχπολογιςμοφ 52.734,76 € (ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%) θ οποία επιμερίηεται  ςε  δφο *2+  ομάδεσ  και  

αφορά: 

4. ΡΞΑΔΑ  Α+  «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ προμικειασ δφο (2) ΒΑΝ με καφςιμο πετρζλαιο 

*καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  και  το  δεφτερο  1,5cc»: για τα ο.ε.2021  ζωσ  

και  2025  πολυετοφσ δαπάνθσ   θ  οποία  κατανζμεται  ςτα  ζτθ  

2021,2022,2023,2024,2025  προχπολογιςμοφ  38.807,04 

 

. 

.  

Κωδικόσ Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV)34136100-0 

 

ΚΑ 

 

Περηγραθή 

Δέζμεσ
ζε 

Εηεζίο
σ 

μηζζώμ
αηος 

γηα ηο 
2021 
ζε 
(€) 

Δέζμεσζε 
Εηεζίοσ 

μηζζώμαη
ος γηα ηο 
2022 ζε 

(€) 

Δέζμεσζε 
Εηεζίοσ 

μηζζώμαη
ος γηα ηο 
2023 ζε 

(€) 

Δέζμεσζε 
Εηεζίοσ 

μηζζώμαη
ος γηα ηο 
2024 ζε 

(€) 

Δέζμεσζ
ε 

Εηεζίοσ 
μηζζώμα
ηος γηα 
ηο 2025 

ζε 
(€) 

 
 
 

ΕΓΓΤΗ
Η  

ΠΡ/ΜΟ
 2020 

 
 

10.6244.
01 

Προκήζεηα 
ελός (1) ΒΑΝ 
κε θαύζηκο 
πεηρέιαηο 

(θαηλούργηο 
)1,3 cc 

 

 
 
3.091,32 
 

 
 
4.121,76 

 
 
4.121,76 

 
 
4.121,76 

 
 
1.030,44 

 
 
1.030,44 

 
 
10.6244.0
1 

Προκήζεηα 
ελός (1) ΒΑΝ 
κε θαύζηκο 
πεηρέιαηο 

(θαηλούργηο 
)1,5cc 

 
 
4.185,00 

 
 
  5.580,00 

 
 
5.580,00 

 
 
5.580,00 

 
 
1.395,00,00 

 
 
1.395,00 
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Κ.Α. 

 
Κωδηθ

ός 
CPV 

 
ΠΕΡΙ
- 
ΓΡΑ
ΦΗ 

 
ΕΙΔΟ 

 
ΣΕ
Μ. 

ΣΙΜ
Η 
ΣΕΜ
Α- 
ΥΙΟ
Τ 

 
ΠΤ ζε 

€ ανεσ 
ΦΠΑ 

 
ΦΠ
Α 
24
% 

 
ΠΤ ζε 
€ με 
ΦΠΑ 

 
 
10.6244.

01 

 
 
34136100
-0 

 
Μηθρ

ά 
θορηε
γά 

 
Προκήζεηα ελός 

(1) ΒΑΝ κε 
θαύζηκο 

πεηρέιαηο 
(θαηλούργηο )1,3 

cc 
 

 
 

1 

 
 
277 

 
 
13.296,0
0 

 
 
3.191,0
4 

 
 

16.487,04 

   Προκήζεηα ελός 
(1) ΒΑΝ κε 
θαύζηκο πεηρέιαηο 
(θαηλούργηο )1,5cc 

 
      1 

 
 
   375 

 
 
  
18.000,00 

 
 
 
4.320,00 

 
 
    
22.320,00 

 

5. ΡΞΑΔΑ Β+ :« Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ενόσ (1) επιβατθγοφ  οχιματοσ  ≤1,20  

cc  με καφςιμο βενηίνθ (καινοφργιο)» για τα ο.ε.2021 ζωσ  και  2025» 

  πολυετοφσ δαπάνθσ   θ  οποία  κατανζμεται  ςτα  ζτθ  2021,2022,2023,2024,2025  

προχπολογιςμοφ  13.927,68 ευρϊ 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικόσ Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV)34110000-1 

 

ΚΑ 

 

Περηγραθή 

Δέζμεσ
ζε 

Εηεζίο
σ 

μηζζώμ
αηος 

γηα ηο 
2021 
ζε 
(€) 

Δέζμεσζε 
Εηεζίοσ 

μηζζώμαη
ος γηα ηο 
2022 ζε 

(€) 

Δέζμεσζε 
Εηεζίοσ 

μηζζώμαη
ος γηα ηο 

2023ζε (€) 

Δέζμεσζε 
Εηεζίοσ 

μηζζώμαη
ος γηα ηο 
2024 ζε 

(€) 

Δέζμεσζ
ε 

Εηεζίοσ 
μηζζώμα
ηος γηα 

ηο 
2025ζε 

(€) 

ΕΓΓΤΗ
Η  

ΠΡ/ΜΟ
 2020 
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10.6244.
01 

Χρεκαηοδο
ηηθή 
κίζζωζε  

ενός(1) 

επηβαηεγού  

οτήμαηος 

≤1,20 cc 

[βενδίνε]   

 
 
2.611,44 

 
 
3.481,92 

 
 
3.481,92 

 
 
3.481,92 

 
 
870,48 

 
 
870,48 

    

 
Κ.Α. 

 
Κωδηθό

ς CPV 

 
ΠΕ
ΡΙ- 
ΓΡ
ΑΦ
Η 

 
ΕΙΔΟ 

 
ΣΕ
Μ. 

ΣΙΜ
Η 
ΣΕΜ
Α- 
ΥΙΟ
Τ 

 
ΠΤ ζε 

€ ανεσ 
ΦΠΑ 

 
ΦΠ
Α 
24
% 

 
ΠΤ ζε 
€ με 
ΦΠΑ 

 
 
10.6244.0

1 

 
 
34110000-
1 

Επηβ
αηεγ
ό 
αση
οθίλ
εηα 

 
Προκήζεηα ελός 

επηβαηεγού  
οτήκαηος κε 

θαύζηκο βελδίλε 
(θαηλούργηο 

)≤1,20cc 

 
 

1 

 
 
234 

 
 
11.232,0
0 

 
 
2.695,6
8 

 
 

13.927,68 

  

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, δφναται να υλοποιθκεί κατόπιν διενζργειασ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, όπου κα διεξαχκεί μζςω ΕΥΘΔΘΥ, με ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ «τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 4412/2016 

«Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΜ 147/Α/08-08-2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του 

Ο. 3463/06 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων», τθν με αρ. 56902/215/19- 5-

2017 (ΦΕΜ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)» και των ιςχυουςϊν υπουργικϊν 

αποφάςεων και λοιπϊν διαταγμάτων. Σροςφορζσ γίνονται δεκτζσ είτε για το ςφνολο τθσ 

προμικειασ είτε για τα τμιματα αυτισ (ομάδεσ Α,Β). 

Θ εν λόγω προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από ΙΔΙΡΧΥ ΣΡΤΡΧΥ του  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ. 
 

 

ΑΤΘΤΡ 3 - Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 

Α. Οι διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν : 
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1.Φο Ο.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ» (ΦΕΜ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

2.Φο Ο.4412/2016 «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν» (προςαρμογι 

ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΜ 147/Α/08-08-2016), όπωσ τροποιικθκε και 

ιςχφει. 

3.Φο Ο.2690/1999 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Φ.Ε.Μ. 45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Φο Ο.2859/2000 «Μφρωςθ Μϊδικα Φ.Σ.Α.» (ΦΕΜ 248/Α/07-11-2000), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5.Φο Ο.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο Γ.Ε.Ξ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

Επιμελθτθριακισ Οομοκεςίασ» (ΦΕΜ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6.Φο Ο.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Σρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 112/Α/13-07-2010),  όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7.Φο Ο.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 

Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων» (ΦΕΜ 204/Α/15-09-2011),  όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8.Φο άρκρο 64 του Ο.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 

167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9.Φισ διατάξεισ του Ο.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΜ 74/Α/26-03- 

2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10.Φο Ο.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΜ 143/Α/28-06- 2014) , 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

11.Φο Σ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΜ 145/Α/05-08- 

2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

12.Φισ διατάξεισ του Ο.4555/18 (ΦΕΜ133/Αϋ/2018) περί «Ξεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ 

πλαιςίου τθσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 

λειτουργίασ των Ρ.Φ.Α. *Σρόγραμμα «ΜΝΕΙΥΘΕΟΘΥ Ι»+». 
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13.Φον Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 

27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 

αυτϊν (ζναρξθ ιςχφοσ οδθγίασ από 25/05/2018). 

14.Φου ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 

διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Υ.Τ., του π.δ/τοσ 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 

των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 

απόφαςθσ του Χφυπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν με 

αρικμ.1108437/2565/ΔΡΥ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 

εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 

15.Φισ διατάξεισ του Ο.1665/1986 «υμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ» (Αϋ 194), όπωσ 

τροποποιικθκε με τον ν.3483/2006 (ΦΕΚ 169/Αϋ/07-08-2006) 

16.Φισ διατάξεισ του Ο.2367/1995 ΦΕΜ Αϋ261 περί νζων χρθματοπιςτωτικϊν κεςμϊν και 

άλλεσ διατάξεισ 

17.Φου άρκρου 21 του Ο. 3775/2009 (ΦΔΜ 122 Α/09) «Ρφκμιςθ κεμάτων χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ » 

18.Θ με αρ. Α2/40819/7167/91 ΜΧΑ (ΦΕΜ 955Βϋ) «Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των 

ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ςτα αυτοκίνθτα οχιματα» 

19.Φθν με αρικμό 56902/215/15-5-2017 (ΦΕΜ 1924/2-6-2017, τ.Β 1924) Απόφαςθσ   του 

Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φεχνικζσ Νεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.) 

20.Φθν απόφαςθ ΔΥ  Ζγκριςθ των όρων διακιρυξθσ 

21. Φο με αρικμό πρωτ «1476/10-03-2021»  πρωτογενζσ αίτθμα  τθσ υπθρεςίασ  

(ΑΔΑΞ: 21REQ008304337 ). 

22. Φθν με αρικμό 58/2021  Απόφαςθ  Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ με τθν  οποία 

εγκρίκθκαν και διατζκθκαν οι κατωτζρω πιςτϊςεισ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του 

ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ  Ρ.Ε. 2021: 
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ΜΑΕ: 10.6244.01: 10.632,00 ευρϊ χωρίσ  ΦΣΑ,  2.551,68  ΦΣΑ  Σφνολο   13.183,68  ευρϊ 

*ΑΔΑ: ΩΜΧΨΡΜ9Β-Φ68, ΑΔΑΞ: 21REQ008305711] 

 

 

 

ΑΘΟ 3 - Συμβατικά ςτοιχεία 

Υυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

α. Θ διακιρυξθ 

γ. Φο τιμολόγιο προςφοράσ του 

αναδόχου 

δ. Θ Φεχνικι Ζκκεςθ 

ε. Ρι  τεχνικζσ  προδιαγραφζσ  

η. Ρ ενδεικτικόσ 

προχπολογιςμόσ  

θ.  Θ Υυγγραφι των Χποχρεϊςεων  
 
 
 

ΑΘΟ 4 – Σφναψθ και Διάρκεια ςφμβαςθσ/ςυμφωνθτικοφ 

4.1 Ρ ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια υποχρεοφται εντόσ είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του 

άρκρου 6.2 τθσ παροφςθσ. 

4.2 Θ ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θα διζπεται από το ελλθνικό 

δίκαιο, δεν μπορεί να περιζχει αντίκετουσ όρουσ προσ το περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και 

όλοι οι όροι τθσ ςφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ. 

 

4.3 Μαι  για  τισ  δφο  ΡΞΑΔΕΥ  Α  και  Β  θ  διάρκεια  τθσ  ςφμβαςθσ  κα  είναι  48  μινεσ  

από  τθν  υπογραφι  τθσ.  χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά τισ ανωτζρω 

ομάδεσ μπορεί να παρατακεί ςφμφωνα  με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του ν.4412/2016, 

για χρονικό διάςτθμα ίςο ι μικρότερο από το αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, και όχι 

μεγαλφτερο των 150 θμερολογιακϊν θμερϊν, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε 

με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε 
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φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από 

τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. 

4.4 Φροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ο.4412/16. 

 
 
 

ΑΘΟ 5 – Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

5.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Α ́ του 

Ο.4412/2016. 

5.2 Φροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα αρκ.130 και 201 του Ο.4412/16, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότθςθ τθσ περ. βϋ τθσ 

παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 (ειδικι Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και 

Σαραλαβισ)2, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 

προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. 

Για τισ ΟΜΑΔΕΣ   Α  και  Β  ςε  ότι  αφορά τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου κα είναι αρμόδια θ ειδικι επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, θ οποία κα προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ 

λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Υε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται 

ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Ξζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ 

λειτουργίασ (ιτοι μετά από 49 μινεσ) θ ειδικι επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 

ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο 

αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε 

περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο 
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μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ . Φο 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

5.3 Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται µε βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα 

ςτοιχεία τθσ προμικειασ. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

 Σαραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 

 Σαραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

 Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

 Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

 Εκδοκοφν και κατατεκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ και πινακίδεσ κυκλοφορίασ προκειμζνου 

να παραδοκοφν ςτο ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡ (Μαρτάλθ  2  Αλεξανδροφπολθ) και να είναι ζτοιμα 

προσ χριςθ. 

 Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 
ΑΘΟ 6 - Εγγυιςεισ 
6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του ανακθρυχκζντοσ ανάδοχου αντικακίςταται κατά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ προςκόμιςθσ εγγυιςεωσ καλισ εκτζλεςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ που αφορά όλεσ τισ ομάδεσ (Α,Β) τθν οποία κα προςκομίςει ο ανάδοχοσ, 

ορίηεται ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ ποςοφ εκτόσ ΦΣΑ και κα ιςχφει δφο (2) μινεσ 

επιπλζον ωσ κατωτζρω: 

 Για τθν ΟΜΑΔΑ Α, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ πλζον 2 (δφο) μινεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ςφμβαςθσ (ιτοι 48 + 2 = 50 

μινεσ) και φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

6.2 Για τιθν ΟΜΑΔΑ Β, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ πλζον 2 (δφο) μινεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ςφμβαςθσ (ιτοι 48 + 2 = 50 

μινεσ) και φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενουσ  

6.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Για τθν ΟΜΑΔΑ Α ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ θ οποία ορίηεται ςε 1.500  ΕΥΩ 
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Για τθν ΟΜΑΔΑ Β ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ θ οποία ορίηεται ςε 500  ΕΥΩ 
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Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 

πλζον 1 (ζνα) μινα μετά τθν λιξθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ (ιτοι 48 + 1 = 49 μινεσ). 

Υτο τζλοσ του 4ου τριμθνιαίου μιςκϊματοσ κάκε ζτουσ, θ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ τθσ 

προμικειασ κα αποδεςμεφεται τμθματικά κατά το 1/5 του  ποςοφ που αναλογεί ςτθν αξία 

του ςυνολικοφ τιμιματοσ των οχθμάτων.  Θ Ειδικι Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ & 

Σαραλαβισ τθσ προμικειασ μετά τον ζλεγχο τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 

ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ και ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθν 

αποδζςμευςθ του 1/5 τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, του ποςοφ που αναλογεί ςτα εν λόγω 

τριμθνιαία μιςκϊματα και τθν απόδοςι του ςτον Εκμιςκωτι. Υε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ Ειδικι επιτροπι 

μπορεί να ειςθγθκεί ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 72 & 215 του ν.4412/2016 κακϊσ και το άρκρο 11.7 τθσ 

παροφςασ μελζτθσ. 

6.4 Ρι ανωτζρω εγγυιςεισ γενικότερα εκδίδονται από πιςτωτικά Ιδρφματα, ι 

χρθματοδοτικά Ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων 

βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν μελϊν αυτό το 

δικαίωμα, ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ εισ τθν Ελλθνικι. Υτθν περίπτωςθ 

ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

 
ΑΘΟ 7 - Χρόνοσ παράδοςθσ 

7.1 Για τθν ΟΜΑΔΑ Α που αφορά τθν προμικεια με τίτλο:« Χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

προμικειασ δφο (2) ΒΑΟ με καφςιμο πετρζλαιο *καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  και  

το  δεφτερο  1,5cc», ο χρόνοσ παράδοςθσ των οχθμάτων ςτο κτιριο  του  

ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ ορίηεται εντόσ είκοςι  *20+ θμερϊν  από  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ 

7.2 Για τθν ΟΜΑΔΑ Β:« Σρομικεια ενόσ (1) επιβατθγοφ  αυτοκινιτου  ≤1,20 cc  με καφςιμο 

βενηίνθ (καινοφργιο)» ο χρόνοσ παράδοςθσ του οχιματοσ ςτο κτιριο  του  

ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ ορίηεται εντόσ είκοςι  *20+ θμερϊν  από  τθν  υπογραφι  τθσ  ςφμβαςθσ 

 

ΑΘΟ 9 - Τιμι Ρροςφοράσ 
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Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ που περιλαμβάνεται ςτθν προςφορά του προμθκευτι είναι 

ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και δεν υπόκειται 

για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. Θα πρζπει να αναφζρεται ο ΦΣΑ ςτον οποίο υπάγεται το 

προςφερόμενο είδοσ. 

 
ΑΘΟ 10 - Ραραλαβι – Ροιότθτα -Τρόποσ πλθρωμισ 

10.1 Για τθν ΟΜΑΔΑ Α και  Β, θ πλθρωμι τθσ αξίασ των οχθμάτων γίνεται με ζκδοςθ των 

αντίςτοιχων μιςκωμάτων αμζςωσ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια οχθμάτων και 

υποβολισ των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ. 

Υτθν περίπτωςθ που ανάδοχοσ ανακθρυχκεί προμθκευτισ και όχι εταιρεία χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ, επιτρζπεται - κατά τθν φάςθ τθσ ταξινόμθςθσ των οχθμάτων ςτθν αρμόδια 

διεφκυνςθ του Χπουργείου Ξεταφορϊν – να προθγθκεί τθσ τελικισ μίςκωςθσ των 

οχθμάτων από τθν ανάδοχθ προμθκεφτρια εταιρεία προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ 

αντίςτοιχθ μίςκωςθ των οχθμάτων από εταιρεία χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ προσ τθν 

ανάδοχθ προμθκεφτρια εταιρεία, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ ζκδοςθ - από τθν τελευταία 

προσ τθν Ανακζτουςα αρχι- των απαιτοφμενων από τθ νομοκεςία για τθν υλοποίθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ παραςτατικϊν (μιςκϊματα). 

Θ μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια οχθμάτων κα γίνεται με δαπάνθ του 

προμθκευτι, όπου κα λάβει χϊρα ςτο κτιριο  του  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ  *Μαρτάλθ  2  

Αλεξ/πολθ+ και θ παράδοςθ κα ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολο τθσ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν 

Χπθρεςία, ςφμφωνα µε όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 208 του Ο. 4412/16 και με όςα 

προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Ρ ανάδοχοσ προμθκευτισ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 

που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υυγκεκριμζνα: 

10.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : με τθν 

ζκδοςθ των αντίςτοιχων μιςκωμάτων αμζςωσ μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια 

υλικϊν και υποβολισ των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθ 

ςφμβαςθ. 



64 

 

Θ αποςτολι των λογαριαςμϊν προσ πλθρωμι κα γίνεται ςτο τζλοσ του 3ου, του 6ου, του 9ου 

και του 12ου μινα κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και για χρονικό 

Υυγκεκριμζνα: 

διάςτθμα διάρκειασ τεςςάρων (4) ςυμβατικϊν ετϊν. Σε κάκε πλθρωμι (16 πλθρωμζσ) 

κα καταβάλλεται το αντίςτοιχο  τίμθμα  των  τριϊν  μθνϊν  μίςκωςθσ. 

Φα ςυνολικά μιςκϊματα ορίηονται ςε δεκαζξι (16).  Θα  καταβλθκεί  εγγφθςθ  θ  οποία  κα  
αντιςτοιχεί  ςε  μιςκϊματα  τριϊν  μθνϊν  θ  οποία  κα  αφαιρεκεί  από  το  τελευταίο  
τρίμθνο  τθσ  ςφμβαςθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/20163, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι 

10.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., από τθν ζκδοςθ 

του παραςτατικοφ τθσ πρϊτθσ τριμθνιαία μίςκωςθ και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρ Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν 

κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και με τα ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ 

τθσ παροφςθσ. Ρ ΦΣΑ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ρ Εκμιςκωτισ βαρφνεται με ςυμβολαιογραφικά ζξοδα ςε περίπτωςθ 

που θ καταρτιςκθςόμενθ ςφμβαςθ απαιτείται να περιλθφκεί τον ςυμβολαιογραφικό τφπο 

κακϊσ και με οιαδιποτε τυχόν άλλα ζξοδα απαιτθκοφν για τθν κατάρτιςθ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. Θ μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια οχθμάτων, κα γίνεται με 

δαπάνθ του προμθκευτι, όπου κα λάβει χϊρα ςτο   κτιριο  του  ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ  

*Μαρτάλθ  2  Αλεξ/πολθ+  και θ παράδοςθ κα ολοκλθρωκεί ςτο ςφνολο τθσ μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθν Χπθρεςία, ςφμφωνα µε όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 208 του Ο. 

4412/16. 

λα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται µε εξόφλθςθ του ποςοφ µετά τθν 

παραλαβι των υπό προμικεια οχθμάτων, τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν και πινακίδων 

κυκλοφορίασ, ζτςι ϊςτε αυτά να είναι ζτοιμα προσ χριςθ, εφόςον θ ειδικι επιτροπι 

παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα 

τουσ. 
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Θ εξόφλθςθ των ςχετικϊν τιμολογίων γίνεται 

μετά από: Α) τθν παραλαβι των υπό 

προμικεια οχθμάτων, 

Β) τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του 

προμθκευτι, Γ) τθν προςκόμιςθ των 

νόμιμων δικαιολογθτικϊν 

Δ) τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν και πινακίδων κυκλοφορίασ, 
 

 
ΑΘΟ 11 - Ροινικζσ ριτρεσ - Ζκπτωςθ του αναδόχου 

Ρ προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να 

υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι 

ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν. 

Εάν γίνεται αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ και ο ανάδοχοσ δε 

ςυμμορφϊνεται προσ τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ του, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, κατά τα 

νόμιμα. 

Ξε τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 

ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν εφόςον δεν φόρτωςε, 

παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον προβλεπόμενο ςυμβατικό 

χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. 

Υε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ ι ςε 

ανωτζρα βία θ  προκεςμία παράδοςθσ παρατείνεται για τόςο χρόνο όςο κα διαρκεί το από 

υπαιτιότθτα του ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ, ι από ανωτζρα βία κϊλυμα του αναδόχου, ο οποίοσ 

όμωσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ για τθν κακυςτζρθςθ αυτι. Εάν ο προμθκευτισ 

κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ, πζραν τθσ προαναφερκείςθσ προκεςμίασ, 

µπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ µε απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου µε ςυνζπεια 

ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγφθςθσ να καταπζςει υπζρ του διμου, ςφμφωνα µε τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

 
11.1 Αςφάλιςθ εξοπλιςμοφ 

Ρ εκμιςκωτισ υποχρεοφται να αςφαλίςει τον εξοπλιςμό με δικαιοφχο τθν μιςκϊτρια με 

ζξοδά του, ανά ζτοσ και για όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, για κάκε κίνδυνο και  

ενδεικτικά: 
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Αςτικισ ευκφνθσ για ςωματικζσ βλάβεσ τρίτων κατ’ άτομο, για το ελάχιςτα απαιτοφμενο 

από τον νόμο ποςό (1.220.000 €), αςτικισ ευκφνθσ για υλικζσ ηθμιζσ τρίτων ανά ατφχθμα, 

για το ελάχιςτα απαιτοφμενο από τον νόμο ποςό (1.220.000 €), πυρκαγιάσ για 

οποιοδιποτε λόγο καλυπτόμενθσ και από τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, με φψοσ 

αςφαλιηόμενου κεφαλαίου πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (5.000,00 €), 

Θραφςθσ κρυςτάλλων – υαλοπινάκων, υλικϊν ηθμιϊν αναςφάλιςτου οχιματοσ, 

προςταςίασ Bonus Malus, Φροντίδασ ατυχιματοσ, για κλοπι, απϊλεια, διάρρθξθ, 

κεραυνό, ζκρθξθ, ςειςμό, πόλεμο, επίταξθ, εμφφλιεσ ταραχζσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ 

και για ποςό ίςο με τθν πλιρθ αξία αντικαταςτάςεϊσ του. 

Επίςθσ κα αςφαλίηει τον εξοπλιςμό από κίνδυνο αςτικισ ευκφνθσ απζναντι ςε τρίτουσ, που 

μπορεί να προκφψει από τθν εγκατάςταςθ, μεταφορά, μετακίνθςθ, λειτουργία κ.λ.π. του 

εξοπλιςμοφ. 

Θ αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ που προζρχονται άμεςα από 

τθν απόκρουςθ και ικανοποίθςθ αξιϊςεων τρίτων κατά του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, 

που γεννικθκαν από πράξεισ ι παραλείψεισ του για τισ οποίεσ είχε ςυμφωνθκεί 

αςφαλιςτικι κάλυψθ. ∆εν παρζχεται κάλυψθ, αν οι πράξεισ ι οι παραλείψεισ 

προκλικθκαν από δόλο του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι του 

αςφαλιςμζνου. 

ταν θ αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ είναι κατά νόμο υποχρεωτικι, ο τρίτοσ ζχει ευκεία 

αξίωςθ και πζρα από το αςφαλιςτικό ποςό, μζχρι το όριο για το οποίο θ αςφάλιςθ είναι 

υποχρεωτικι. 

Θ αςφάλιςθ πρζπει να καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ του κυρίου, του κατόχου και κάκε 

οδθγοφ ι προςτθκζντοσ για τθν οδιγθςθ ι υπεφκυνου του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου. 

Εξαιρείται θ αςτικι ευκφνθ των προςϊπων που επελιφκθςαν του αυτοκινιτου µε κλοπι 

ι βία και αυτϊν που προκάλεςαν το ατφχθμα εκ προκζςεωσ. 

Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ πρζπει να περιλαμβάνει τθν ζναντι τρίτων αςτικι ευκφνθ εξαιτίασ 

κανάτωςθσ ι ςωματικισ βλάβθσ ι ηθμιϊν ςε πράγματα, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ 

χρθματικι ικανοποίθςθ για ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ, κακϊσ και τθν αςτικι ευκφνθ 

λόγω κανάτωςθσ ι ςωματικϊν βλαβϊν ζναντι των µελϊν τθσ οικογζνειασ του 

αςφαλιςμζνου, οδθγοφ ι κάκε άλλου προςϊπου του οποίου θ αςτικι ευκφνθ καλφπτεται 

ςφμφωνα µε τθν πρϊτθ παράγραφο, ανεξάρτθτα από δεςμό ςυγγζνειασ. 
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Θ αςτικι κάλυψθ επίςθσ περιλαμβάνει και τθν αςτικι ευκφνθ του κυρίου ι κατόχου 

ζναντι τρίτων ςε περίπτωςθ αυτοκινιτων που ζχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτθκεί µε χριςθ 

βίασ. 

Φα αντικείμενα που μεταφζρονται µε το ίδιο αυτοκίνθτο εξαιροφνται τθσ υποχρεωτικισ 

αςφάλιςθσ (84/5/ΕΡΜ αρ.3,αρ.2 παρ.2). 

Εξαιρείται τθσ κάλυψθσ θ αςτικι ευκφνθ ζναντι προςϊπων τα οποία ςυγκατατζκθκαν να 

μεταφερκοφν µε αυτοκίνθτο, εφόςον ο αςφαλιςτισ αποδείξει ότι γνϊριηαν ότι το 

αυτοκίνθτο αφαιρζκθκε από το νόμιμο κάτοχο του µε ακζμιτα μζςα ι χρθςιμοποιείται  

προσ εκτζλεςθ εγκλθματικισ πράξθσ. (84/5/ΕΡΜ αρ.2,παρ.1 εδαφ.2). 

Ρ ανάδοχοσ οφείλει να χορθγιςει πιςτοποιθτικό διεκνοφσ αςφάλιςθσ (πράςινθ κάρτα) φςτερα 

από αίτθμα του διμου ςε περίπτωςθ που όχθμα του εξζλκει από τα όρια τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ ςφμφωνα µε τθν υποχρζωςθ του άρκρου 2 του Σ.∆.237/86 και τισ τροποποιιςεισ 

αυτοφ 

11.2 Μαλι χριςθ του εξοπλιςμοφ – υποχρεϊςεισ μιςκωτι/εκμιςκωτι 

11.2.1 Υποχρεϊςεισ μιςκωτι: 

1. Ρ μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι και επιμελι χριςθ του εξοπλιςμοφ ςφμφωνα 

με τον προοριςμό του, ςυμμορφοφμενοσ απολφτωσ με όλουσ τουσ νόμουσ, κανονιςμοφσ, 

οδθγίεσ και προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν κατοχι, χριςθ και λειτουργία τουσ και 

τυχόν μεταφορά του και οφείλει να αναγγείλει ςτθν εκμιςκϊτρια κάκε απϊλεια, 

καταςτροφι ι βλάβθ του. 

2. Ρ μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τον εξοπλιςμό ςε καλι κατάςταςθ και 

λειτουργία ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

11.2.2 Χποχρεϊςεισ εκμιςκωτι για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων ανταλλακτικϊν, ελαςτικϊν κ.λ.π.): 

1. Φθν Αποκατάςταςθ ςυνικων βλαβϊν και ηθμιϊν οφειλόμενων ςε φυςιολογικι φκορά. 

2. Φθν Επιςκευι και τθν αντικατάςταςθ του ςυνόλου των φκαρμζνων, ελαττωματικϊν 

και κατεςτραμμζνων αναλωςίμων υλικϊν, ανταλλακτικϊν και εξοπλιςμοφ που επιδζχονται 

επιςκευισ. 

3. Ρ εκμιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 

- Ρικονομικοφ προκειμζνου να μπορεί να παραςτεί επιβλζποντασ τθσ υπθρεςίασ ςτισ 

εργαςίεσ. 

4. Μακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι (τον επιβλζποντα των εργαςιϊν), 
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υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ τθσ. 

5. Ρ εκμιςκωτισ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει 

πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το 

ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

6. Ρ εκμιςκωτισ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Υφμβαςθσ ι τθσ 

Σροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι και το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ 

οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται. 

7. Ρ εκμιςκωτισ εγγυάται για τθ διάκεςθ επιςτθμονικοφ και λοιποφ τεχνικοφ 

προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, 

τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

Υφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ 

επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι ι των 

εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. 

8. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν 

ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εκμίςκωςθσ και φζρει τθν ευκφνθ 

για τθν καταςτροφι ι φκορά του εξοπλιςμοφ μζχρι τθν παραλαβι του. 

9. Φα οχιματα κα παραδοκοφν ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Χπθρεςία με ευκφνθ και 

δαπάνθ του Εκμιςκωτι. 

10. Επίςθσ οφείλει να παραδίδει ςτον μιςκωτι τθν άδεια κυκλοφορίασ αυτϊν, τα 

ζγγραφα εκτελωνιςμοφ και γενικά κάκε ζγγραφο που επιτρζπει τθν νόμιμθ κυκλοφορία. 

11. Φον Εκμιςκωτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ και όλεσ οι νόμιμεσ 

κρατιςεισ. 

 

11.3 Διάρκεια Μίςκωςθσ 

Θ διάρκεια μίςκωςθσ του εξοπλιςμοφ, ορίηεται τετραετισ, και  αρχίηει  από  τθν  

θμερομθνία  παραλαβισ  των  οχθμάτων. 

 

11.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι παρζχει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθν 

παροφςα μελζτθ εγγυιςεισ για τον προςφερόμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό. Ωσ χρόνοσ 
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ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ορίηεται για όλα τα είδθ ςε 

τουλάχιςτον 2 ετϊν για τα πλιρθ οχιματα. Θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 

προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία 

επιπλζον επιβάρυνςθ του φορζα, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε 

βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό. 

Ματά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 

του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ  

να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων ανταλλακτικϊν, 

ελαςτικϊν κ.λ.π.) και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 

περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ ειδικι 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 

κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του 

αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο 

τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου  

Ξζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ 

λειτουργίασ θ ειδικι επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν 

ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει  

τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 6.3 τθσ παροφςασ. Φο πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 
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ΑΘΟ 12 - Φόροι-τζλθ κλπ. 

Ρ ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν 

κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρ ανάδοχοσ κα βαρφνεται με κράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί  τθσ αξίασ 

εκτόσ Φ.Σ.Α. τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τον Ο.4013/11 (όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα) για τισ 

ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων. Ρ Φ.Σ.Α. βαρφνει το 

ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡ και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Αλεξανδροφπολθ    7/7/2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙ Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η  ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ  

Δ/ΝΗ Δ/ΚΟΤ-
ΟΙΚ/ΚΟΤ 

 
 
 

ΣΙΑΟΤΗ  ΕΛΕΝΗ                                     

Η  ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

                                         ΥΑΡΝΙΔΟΤ   ΔΟΜΝΑ                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΟΥ  

ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ  

 

Αρ. Μελζτθσ :01/2021  

 

Αρικ. Ρρωτ. 423/26-01-2021  

ΜΕΛΕΤΗ: LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ 
ΔΥΟ  *2+  ΦΟΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΥΡΟΥ  
VAN [Diesel+ ΚΑΙ ΕΝΟΣ*1+ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ    
ΚΑΙΝΟΥΓΙΩΝ *Βενηίνθ+ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    

 
Ρροχπολογιςμόσ:  52.734,72 € 
(Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%) 

 
 

 
 
                                                    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
«LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ προμικειασ δφο (2) ΒΑΝ με 
καφςιμο πετρζλαιο *καινοφργια+ το  ζνα  κυβιςμοφ  1,3cc  και  

το  δεφτερο  1,5cc 

» 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΜ. 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜ
Α/ΤΕΜ. 
(ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ) 

(€) 

ΡΕΙΟΔΟ
Σ 
ΜΙΣΘΩΣ
ΗΣ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΜΗΝΕΣ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

Σρομικεια ενόσ (1) ΒΑΟ με 
καφςιμο πετρζλαιο 
(καινοφργιο+ 1,3 cc 
 
Σρομικεια ενόσ (1) ΒΑΟ 
με καφςιμο πετρζλαιο 
(καινοφργιο+ 1,5cc 

             1 
 
 
 

1 

     277,00 
 
 
 

        375 

       48 
 
 
 

      48 

    13.296,00 
 
 

 
  18.000,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 
31.296.,00 

 
Φ.Ρ.Α. 

24% 

   
7.511,04 

 
ΓΕΝ.ΣΥΝΟ
ΛΟ: 

 
38.807,04 
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ΟΜΑΔΑ  Β 

«LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ προμικειασ ενόσ (1)   
επιβατθγοφ με καφςιμο βενηίνθ *καινοφργιο+ κυβιςμοφ  

≤1,20cc» 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩ
Ν ΤΕΜ. 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ/
ΤΕΜ. 
(ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ) 

(€) 

ΡΕΙΟΔΟΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗ
Σ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΜΗΝΕΣ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
(€) 

 
 
Σρομικεια ενόσ 
επιβατθγοφ  οχιματοσ με 
καφςιμο βενηίνθ 
(καινοφργιο ) ≤1,2cc 

              
 
           1 

 

 
 

      234,00 

        
 

48 
 

 

     
 
11.232,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ: 

 
11.232,00 

 
Φ.Ρ.Α. 24% 

 
  2.695,68 

 
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛ

Ο: 

 
13.927,68 

 

 

Σθμείωςθ: 1) Θα   καταβλθκεί  προκαταβολι  ποςοφ  που  αντιςτοιχεί  ςε  τρεισ  μινεσ  
μίςκωςθ  θ  οποία  κα  αφαιρεκεί  ςτο  τζλοσ  τθσ  ςφμβαςθσ. Η αποςτολι των 
λογαριαςμϊν προσ πλθρωμι κα γίνεται ςτο τζλοσ του 3ου, του 6ου, του 9ου και του 
12ου μινα κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ και για χρονικό διάςτθμα διάρκειασ τεςςάρων 4) 
ετϊν. Οι αναφερόμενεσ τιμζσ διαμορφϊκθκαν μετά από ζρευνα που ζκανε θ Υπθρεςία 
ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου με τθν μζκοδο τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ςε 
αντίςτοιχα είδθ και περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων ανταλλακτικϊν, ελαςτικϊν κ.λ.π.), κακϊσ και τθν τιμι 
μεταφοράσ, αςφάλιςθσ και τθν παραλαβι τουσ ςτο Αμαξοςτάςιο του 
ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ. 
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ΟΜΑΔΕ
Σ 

 
Κ.Α.  Κωδικόσ 

CPV 
ΡΕΙΓ
 
ΑΦΗ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
ΤΕ
Μ. 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙ
ΟΥ 

ΡΥ ςε € 
ανευ 
ΦΡΑ 

ΡΥ ςε € 
με ΦΡΑ 

 
 
 
 
 
 

Α 

 
 
 
 
 
 
10.6244.

01 

 
 
 
 
 
 
34136100
-0 

 
 
 
 

Φορτ
θό  
τφπο
υ  van  
1,3cc 

 
 
Σρομικ
εια ενόσ 
(1) ΒΑΟ 
με 
καφςιμο 
πετρζλα
ιο 
(καινοφ
ργιο+ 
1,3 cc 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
277,00 

 
 
 
 
 
 
13.296,0

0 

 
 
 
 
 
 
16.487,0

4 

 
 

Α 

 
 
10.6244.

01 

 
 
34136100
-0 

 
Φορτθ
γό  
τφπου  
van   
1,5c
c 

Σρομικ
εια 
ενόσ (1) 
ΒΑΟ με 
καφςιμ
ο 
πετρζλ
αιο 
(καινοφ
ργιο+ 
1,5cc 

 
 
1 

 
 
375,00 

 
 
18.000,0

0 

 
 
22.320,0

0 

 
 
 
 

Β 

 
 
 
 
10.6244.

01 

 
 
 
 
34110000
-1 

 
 
Επιβ
ατθγ
ό  
όχθμ
α 
≤1,2c
c 

 
 
Σρομικε
ια ενόσ 
επιβατθγ
οφ  
οχιματοσ 
με 
καφςιμο 
βενηίνθ 
(καινοφρ
γιο+ 
≤1,20cc 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
234,00 

 
 
 
 
11.232,0

0 

 
 
 
 
13.927,6

8 

ΣΥΝΟΛΟ 42.528,00 52.734,72 

   
 
 
 
ΘΕΩΗΘΗΚΕ                                                                                                 Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
Η  ΑΝ. Ρ/ΝΗ ΔΝΣΗΣ Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ 
 
 
 
 
 
ΤΣΙΑΟΥΣΗ   ΕΛΕΝΗ                                                                                  ΧΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙΙ– ΕΟΦΧΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

 

«: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ  LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ ΜΖΣΩΝ ΔΥΟ  *2+  ΦΟΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΤΥΡΟΥ  VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΥΓΙΑ+ ΚΑΙ  ΕΝΟΣ *1+ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ     ΟΧΗΜΑΤΟΣ  *Βενηίνθ 
ΚΑΙΝΟΥΓΙΟ+»  

 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ 

Είδοσ 
Ροςότθτα 
οχθμάτων  

τεμ. 

Μθνιαίο 
Μίςκωμα/Τεμ. 
(Χωρίσ Φ.Ρ.Α) 

(€) 

Ρερίοδοσ 
Μίςκωςθσ/Τεμ. 

(Μινεσ) 
Συνολικι Αξία (€) 

Α 

Σρομικεια 
ενόσ (1) 
ΒΑΟ με 
καφςιμο 

πετρζλαιο 
(καινοφργιο 

)1,3 cc 
 

1  48  

Α 

Σρομικεια 
ενόσ (1) ΒΑΟ 
με καφςιμο 
πετρζλαιο 

(καινοφργιο 
)1,5cc 

1  48  

Β 

Σρομικεια 
ενόσ 

Επιβατθγοφ  
αυτοκινιτου  

≤1,20cc 

1  48  

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Ρ.Α  

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

Αλεξανδροφπολθ …..../……. / 2021 
 
 

                                                                                                     
            Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ IV ΦΧΝΝΑ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ  
 

Ρι τεχνικζσ προδιαγραφζσ παρουςιάηονται με μορφι πινάκων ςφμφωνα με τα ιςχφοντα περί 

διαγωνιςμϊν του δθμοςίου.  

Υτθ ςυνζχεια περιγράφεται και επεξθγείται ο τρόποσ ςυμπλιρωςθσ των πινάκων και 

παρουςιάηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ.  

Ρι πίνακεσ αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ακολουκοφν κα ςυμπλθρωκοφν από όλουσ 

τουσ προμθκευτζσ.  

Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 

1. Υτιλθ Α/A 

Υτθν ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ κατά κατθγορία και υποκατθγορία των 

ςτοιχείων που περιγράφονται ςτθν επόμενθ ςτιλθ. 

2. Υτιλθ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ 

Υτθ ςτιλθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

3. Υτιλθ ΑΣΑΙΦΘΥΘ 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΣΑΙΦΘΥΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΟΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ (μζγιςτο ι ελάχιςτο) και απαιτεί 

ςυμμόρφωςθ), τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Σροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ. 
4. Υτιλθ ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΣΤΡΞΘΘΕΧΦΘ 

Υτθ ςτιλθ «ΑΣΑΟΦΘΥΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΟΑΙ/ΡΧΙ 

εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Σροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ 

που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Σροςφορά. Απλι 

κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια 

Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ 

(ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ. 

5. Υτιλθ ΣΑΤΑΣΡΞΣΘ 

Υτθ ςτιλθ αυτι κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτο Σαράρτθμα τθσ Φεχνικισ 

Σροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Φεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ, που κατά τθν κρίςθ του 

υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Σινάκων Υυμμόρφωςθσ.  

Φο ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό να ζχει εντοπιςκεί, υπογραμμιςκεί και να αναγράφεται ο 

αρικμόσ του κριτθρίου των προδιαγραφϊν που αναφζρεται. 

Είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των 

πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Ρι απαντιςεισ να είναι ςαφείσ και τυπωμζνεσ ι 
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δακτυλογραφθμζνεσ, χωρίσ διορκϊςεισ και ςβθςίματα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τον όρο αυτό 

ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.   
 
 
 
 
 

Φφλλο ςυμμόρφωςθσ  1.  Φορτθγοφ  αυτοκινιτου  τφπου  van  1,5cc  
 

Φορτθγό  αυτοκίνθτο  τφπου  van  1,5cc-Τεχνικά Χαρακτθριςτικά   
 

Α/Α Ρεριγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ  Ραραπομπι 

1 ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ        
EURO6D 

ΝΑΙ    

2 CC                       
1,4-1,5 

ΝΑΙ    

3 HP                     
100/3500 

ΝΑΙ   

4 ΝΜ                   
270/1600 

ΝΑΙ   

5 KAΧΥΙΞΡ         
DIESEL 

NAI   

6 MIKTH KAT/ΥΘ      
μζχρι 4,9 /100 
χιλιόμετρα 

ΝΑΙ   

7 CO2     μζχρι  
130 gr/km                 

ΝΑΙ   

8 ΚΙΝΗΣΗ                
ΕΞΣΤΡΥ 

ΝΑΙ   

9 ΜΗΚΟΣ            
4500-4700 

ΝΑΙ   

10 ΡΟΤΕΣ      2      
ΕΞΣΤΡΥ+1 
ΔΕΠΙΑ+ΣΙΥΩ        

ΝΑΙ   

11 ΡΛΑΤΟΣ ΕΞ.            
1900-2000 

ΝΑΙ   

12 ΥΨΟΣ ΕΞ.                
1800-2000 

ΝΑΙ   

13 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ          
2900-3000 

ΝΑΙ   

14 ΜΗΚΟΣ ΕΣ.            
2000-2200 

ΝΑΙ   

15 ΡΛΑΤΟΣ ΕΣ.          
1200-1300 
/1600-1700 

ΝΑΙ   

16 ΥΨΟΣ ΕΣ.           
1300-1400 

ΝΑΙ   

17 ΩΦΕΛΙΜΟ  kg                 ΝΑΙ   
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1000  

18 ΧΩΟΣ 
ΦΟΤΩΣΗΣ    
4,5 - 5  Ξ/2 

ΝΑΙ   

 
 
 
 

Φφλλο ςυμμόρφωςθσ  2.  Φορτθγοφ  αυτοκινιτου  τφπου  van  1,2-1,3 cc 
 

Φορτθγό  αυτοκίνθτο  τφπου  van 1,2-1,3 cc  -Τεχνικά Χαρακτθριςτικά   
 

Α/Α Ρεριγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ  Ραραπομπι 

1 ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ        
EURO6D 

ΝΑΙ    

2 CC                       
1,2-1,3 

ΝΑΙ    

3 HP         
 90-100/4000      

ΝΑΙ   

4 ΝΜ         
200/1500           

ΝΑΙ   

5 KAΧΥΙΞΡ         
DIESEL 

NAI   

6 MIKTH KAT/ΥΘ      
μζχρι 4,5/100 
χιλιόμετρα 

ΝΑΙ   

7 CO2     μζχρι  
120 gr/km                 

ΝΑΙ   

8 ΚΙΝΗΣΗ                
ΕΞΣΤΡΥ 

ΝΑΙ   

8 ΡΟΤΕΣ      2      
ΕΞΣΤΡΥ+1 
ΔΕΠΙΑ+ΣΙΥΩ        

ΝΑΙ   

10 ΜΗΚΟΣ            
3900-4000 

ΝΑΙ   

11 ΡΛΑΤΟΣ ΕΞ.            
1700-1750 

ΝΑΙ   

12 ΥΨΟΣ ΕΞ.                 
1700-1750 

ΝΑΙ   

13 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ           
2500-2550 

ΝΑΙ   

14 ΜΗΚΟΣ ΕΣ.   
1500-1600 

ΝΑΙ   

15 ΡΛΑΤΟΣ ΕΣ.           
1000-
1050/1450-
1500 

ΝΑΙ   

16 ΥΨΟΣ ΕΣ.          ΝΑΙ   
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1200-1250 

17 ΩΦΕΛΙΜΟ  kg                 
500-700 

NAI   

18 ΧΩΟΣ 
ΦΟΤΩΣΗΣ    
2,5  Ξ/2 

ΝΑΙ   

 
 

 
 
 
 
 
 

Φφλλο ςυμμόρφωςθσ  3.  Eπιβατθγό αυτοκίνθτο 
 

Επιβατθγό αυτοκίνθτο 1,1-1,2 cc  -Τεχνικά Χαρακτθριςτικά   
 

Α/Α Ρεριγραφι Απαίτθςθ Απάντθςθ  Ραραπομπι 

1 ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ        
EURO6D 

ΝΑΙ    

2 CC                       
1,1-1,2 

ΝΑΙ    

3 HP  
100/3500              

ΝΑΙ   

4 ΝΜ    
  110-
120/2750              

ΝΑΙ   

5 KAΧΥΙΞΡ        
ΒΕΟΗΙΟΘ Α  

NAI   

6 MIKTH KAT/ΥΘ      
μζχρι 4,5/100 
χιλιόμετρα 

ΝΑΙ   

7 CO2     μζχρι  
100 gr/km                 

ΝΑΙ   

8 ΚΙΝΗΣΗ                
ΕΞΣΤΡΥ 

ΝΑΙ   

9 ΜΗΚΟΣ            
4500-4200 

ΝΑΙ   

10 ΡΟΤΕΣ      
5κυρο 

ΝΑΙ   

12 ΡΛΑΤΟΣ ΕΞ.            
1750-1800 

ΝΑΙ   

13 ΥΨΟΣ ΕΞ.                 
1400-1450 

ΝΑΙ   

14 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ           
2500-2550 

ΝΑΙ   

19 ΧΩΟΣ ΝΑΙ   
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ΦΟΤΩΣΗΣ    
300=350 λιτρα 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ V   Φ.Ε.Χ.Δ 

 
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Ππωσ προςαρμόςκθκε από το ΝΡΔΔ ΡΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ  
αρικ. 423 /26-01-2021 διακιρυξθσ 

(Ραρατίκεται  και ωσ ξεχωριςτό αρχείο ςε επεξεργάςιμθ μορφι .doc ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ   www.alexpolis.gr ςτθ διαδρομι : ► Νζα- Ανακοινϊςεισ ►  

Διακθρφξεισ) 
 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) 
- Ρνομαςία: ΟΣΔΔ ΜΕΟΦΤΡ  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ-ΑΝΝΘΝΕΓΓΧΘΥ,ΣΑΙΔΕΙΑΥ  ΜΑΙ  
ΣΕΤΙΒΑΝΡΟΦΡΥ ΔΘΞΡΧ  ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ 
- Φαχυδρομικι διεφκυνςθ : Μαρτάλθ  2  Αλεξανδροφπολθ, Φαχ. Μωδικόσ: 68131 
- Αρμόδια για πλθροφορίεσ: ΧΤΙΥΦΡΔΡΧΝΡΧ  ΞΑΤΙΟΑ 
- Φθλζφωνο: 2551083012 
- Θλ. ταχυδρομείο: info@kkpapp.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.alexpolis.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
-Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ Θ ανάκεςθ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του ν.4412/2016 
(Υυνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ) 
Μωδικόσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: - 

Θ ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια : «: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ  LEASING ΜΕΤΑΦΟΙΚΪΝ 
ΜΖΣΩΝ ΔΥΟ  *2+  ΦΟΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΥΡΟΥ  VAN *Diesel ΚΑΙΝΟΥΓΙΑ+ ΚΑΙ  
ΕΝΟΣ *1+ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ     ΟΧΗΜΑΤΟΣ  *Βενηίνθ ΚΑΙΝΟΥΓΙΟ+».  

Κωδικοί   CPV (34136100-0, 34110000-1) 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ δαπάνθ τθσ εν λόγω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των     
52.734,72 € (ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%).  
Σροςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν τθσ μελζτθσ και κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ  
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 
Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από το Φμιμα Σρομθκειϊν του 
ΣΡΝΧΜΡΙΟΩΟΙΜΡΧ  
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

http://www.alexpolis.gr/
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- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
 

 
ΡΝΕΥ ΡΙ ΧΣΡΝΡΙΣΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΥΕ ΜΑΘΕ ΕΟΡΦΘΦΑ ΦΡΧ ΦΕΧΔ ΘΑ ΣΤΕΣΕΙ ΟΑ 
ΥΧΞΣΝΘΤΩΘΡΧΟ ΑΣΡ ΦΡΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΦΡΤΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Σλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΞ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΞ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Φθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 
ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό 
των εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο 
κατάλογο/Ξθτρϊο εγκεκριμζνων 
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει 
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Οαι *+ χι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, 
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του 
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του 
καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
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ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, 
κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον 
επίςθμο κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει 
όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ 
ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ 
να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 
κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Οαι *+ χι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Σροςδιορίςτε τουσ άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 
από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Ματά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 



83 

 

Ματά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  
ι των τμθμάτων για τα οποία ο 
οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 
προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ρνοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και 
τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Φθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ 
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο 
μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και 
κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Οαι *+χι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ; 

*+Οαι *+χι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Υτο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Χπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι 
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 
λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * 
+· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+xix 

Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Οαι *+ χι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα 
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Οαι *+ χι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Σοιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Σωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Ξζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Ξε άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Οαι *+ χι  
-*+ Οαι *+ χι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Οαι *+ χι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Οαι *+ χι  
-*+ Οαι *+ χι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Οαι *+ χι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Οαι *+ χι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Σαρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα 
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 
πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 
*……+ 
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Ξπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Οαι *+ χι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν 
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Υυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 
; 

*+ Οαι *+ χι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
ςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να 
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Σλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Οαι *+ χι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Οαι *+ χι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται 
και δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ 
φορζασ:  
* …+ *+ Οαι *+ χι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια 

Απάντθςθ: 

1α) Ρ («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ρ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν 
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ 
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ρ ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ 
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον 
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται 
από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 
και/ι, 
2β) Ρ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για 
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ 
νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Υε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι 
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ 
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

*…................................…+ 
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δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

4)ςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ 
εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ 
αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και 
θ αντίςτοιχθ αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Φο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν 
κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το 
εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) ςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι 
οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται 
να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Ξόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων: 
Ματά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ 
που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Ξόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Ματά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσxxxix, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του 
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Ματά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και 
τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι 
ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Σεριγρα
φι 

ποςά θμερομ
θνίεσ 

παραλιπ
τεσ 

    
 

2) Ρ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για 
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Υτθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων 
ζργων, ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί 
να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ρ οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και 
λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα 
ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που 
κα παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για 
προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο 
ςκοπό: 
Ρ οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ 
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που 
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Οαι *+ χι 

6) Ρι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Φο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του 
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ 
διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, 
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ρ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

 
*+ Οαι *+ χι 
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φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
*+ Οαι *+ χι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Ξπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, 
με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα 
των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι 
ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά 
το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά 
τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ 
διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 
με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά 
ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα 
απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Οαι *+ χιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

. 
 
 
                                                   

 

                                                 
i
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 Υε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Φα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου, τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Υφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Υτον Μανονιςμό ΕΕΕΥ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Υφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
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και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Σεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Ματά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΜ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 πωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Υυμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 26θσ 

Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Υφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Ναμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Υθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
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ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 πωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Μανονιςμό ΕΕΕΥ 

(Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΦΕΧΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 πωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Σρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Μανονιςμό ΕΕΕΥ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΣΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Σρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 πωσ περιγράφεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Σ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Σ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Σρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 ςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 

II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΦΕΧΔ. 

xlii
 Ρ ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
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xliii

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 

κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΦΕΧΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Σρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Χπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


