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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ   

ΘΡΕΛΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ   

ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ  Αρ. Ρρωτ. οικ.: 144740 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ   
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ, Δ.Υ. &    

ΚΑΤΛΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ   

     Ταχ. Δ/νςθ:    Βορείου Θπείρου 20   

       454 45 Ιωάννινα   

Ρλθροφορίεσ:  Αντϊνθσ Μαυράκοσ   

     Τθλζφωνο: 2651360339   
                  Fax: 2651360341   

             E-mail: antonismav@apdhp-dm.gov.gr   

     Ιςτοςελίδα: www.apdhp-dm.gov.gr  ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ∆ΘΜΟΣΛΟΣ  
ΜΕΛΟ∆ΟΤΛΚΟΣ ∆ΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ (Ε ΕΤΡΩ )  
C.P.V. : (34300000-0) για τθν προμικεια 
ελαςτικϊν και (CPV:34350000-5) 
ανταλλακτικϊν  
 

    

ΔΛΑΚΘΥΞΘ Αρ.  09/2020 

Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, για τθν ανάδειξθ 

προμθκευτι ι προμθκευτϊν ελαςτικϊν (CPV:34350000-5) και ανταλλακτικϊν 

(CPV:34300000-0) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 

Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021.  

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ  

Ο ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΘΣ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

Ζχοντασ υπόψθ :  
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ 

Περιφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ»,  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα, Οικειοκελισ 
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ 
του Ν.4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 



ΑΔΑ: ΨΙ2ΖΟΡ1Γ-11Χ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 9/2020  

Σελίδα 2 από 111 

 

6. Σο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τα άρκρα 21 και 26 του Ν.4024/2011 
«υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο- βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ 
διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» 
(ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011). 

7. Σο Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ ιςχφει.  
8. Σο Ν.3043/2002 «Ευκφνθ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψθ 

ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων, τροποποίθςθ διατάξεων του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ και 
άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002). 

9. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίθςθ 
διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
90/Α/17-06-2010) και με το Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ των 
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ  ιςχφει. 

11. Σο Ν.3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπωσ ιςχφει. 

12. Σο Ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικάσ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ ιςχφει. 

13. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπωσ ιςχφει. 

14. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ  143/Α/28-06-2014), όπωσ  ιςχφει. 

15. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» 
(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

16. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπωσ 
ιςχφει. 

17. Σθν με αρ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων με κζμα 
«Ζγκριςθ του "Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των 
οδθγιϊν» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

18. Σθν υπ' αρικμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ 
διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ 
παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν.4412/2016)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

19. Σισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων. 
20. Σα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 
21. Σο άρκρο 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66Α/2019) 
22. Σο άρκρο 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67Α/2019) 
23. Σο άρκρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α/2019) 
24. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει. 

25. Σθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 
υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ 
Βαςίλειοσ του Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω). 



ΑΔΑ: ΨΙ2ΖΟΡ1Γ-11Χ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 9/2020  

Σελίδα 3 από 111 

 

26. Σθν υπ’ αρικμ. 3432/13-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ91ΟΡ1Γ-832) απόφαςθ του υντονιςτι 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ 
διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςυνοπτικϊν  διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

27. Σθν υπ’ αρικμ. 3426/13-01-2019 (ΑΔΑ:65Σ1ΟΡ1Γ-ΦΙΜ) απόφαςθ του  υντονιςτι  
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων των διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν από 
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

28. Σθν  µε αρικµ. 3234/09-11-2020(ΑΔΑ:9ΗΨ5ΟΡ1Γ-ΝΛΝ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ δζςμευςθσ 
πολυετοφσ υποχρζωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου - 
∆υτικισ Μακεδονίασ ςυνολικοφ ποςοφ 74.380,00 που κα διατεκοφν από τον τακτικό 
προχπολογιςμό του φορζα (993 24) και τουσ Ειδικοφσ φορείσ 1.903.999.01, 1.903.999.02, 
1.903.999.03, 1.903.101.00, 1.903.501.00, ΑΛΕ  2410204001 και 2420302001,  για το ζτοσ 2021 

29. Σθν µε αρικ µ. π̟ρωτ. 144732/10-11-2020 (ΑΔΑ :ΩΓ8ΜΟΡ1Γ-6ΓΕ ) Απόφαςθ περί Ζγκριςθσ 
Διενζργειασ Διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ων ελαςτικϊν, ανταλλακτικϊν οχθμάτων 
και για υπθρεςίεσ επιςκευισ οχθμάτων,  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ 
∆ιοίκθςθσ Ηπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ. 

30. Σθν ανάγκθ προμικειασ ελαςτικϊν, ανταλλακτικϊν για τα οχιματα για τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςίων  τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021.  

Ρ    Ο  Κ  Θ    Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 

1. Συνοπτικό, Μειοδοτικό ∆ιαγωνιςµό µε ςφραγιςµζνεσ προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ων 

ελαςτικϊν (CPV:34350000-5), και ανταλλακτικϊν (CPV:34300000-0) οχθμάτων ςυνολικοφ 
προχπολογιςµοφ ςαράντα οχτϊ χιλιάδων πεντακοςίων ςαράντα ευρϊ και τριάντα δφο λεπτϊν 

(48.540,32€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι εξιντα χιλιάδων εκατόν ενενιντα ευρϊ (60.190,00€) με ΦΡΑ για τισ 

ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021.,  

τα οποία κα διατεκοφν  από τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ  προχπολογιςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ *φορζασ (993 24) και τουσ Ειδικοφσ φορείσ 1.903.999.01, 

1.903.999.02, 1.903.999.03, 1.903.101.00, 1.903.501.00, ΑΛΕ  2410204001,  για το οικονομικό ζτοσ 
2021. 

2. Το ανωτζρω ποςό κατανζμεται ανά ομάδα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ, ωσ εξισ: 
Α) Για τα ανταλλακτικά των υπθρεςιϊν: 

 

Α/Α 
Αρικμόσ 

Κυκλοφορίασ 
Μοντζλο 

Ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ 

οχιματοσ 
Αρικμόσ πλαιςίου 

Εκτιμϊμενθ 
αξία  

ανταλλακτικϊν 
με Φ.Ρ.Α.(€) 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI - ΔΛΚΥΚΛΑ 

1.1 ΚΥ1021 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006871 150 

1.2 ΚΥ1022 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006882 150 

1.3 ΚΥ775 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006777 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 450 

 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

2.1 ΚΥ2943 ASTRA 2000 WOLOTGF08Y5037868 180 
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2.2 ΚΥ7897 ASTRA 2004 W0L0AHL4848114840 180 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 360 

 

ΟΜΑΔΑ 3 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

3.1 ΚΥ2932 CORPOR 1995 4J4FJB8S3NL177990 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 200 

 

ΟΜΑΔΑ 4 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ NISSAN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

4.1 ΚΥ2944 QASHQAI 2010 SJNJAAJ10U6044271 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 200 

 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ TOYOTA ΦΟΤΘΓΑ 

5.1 KY2938 
HILUX 

TORNADO 
2008 AHTFZ29G609024748 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 200 

ΟΜΑΔΑ 6 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ)  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 

ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

6.1 ΚΥ3597 BORA 2002 WVWZZZ1JZ1W536335 180 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 180 

ΟΜΑΔΑ 7 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MERCEDES ΦΟΤΘΓΑ 

7.1 ΚΥ1916 1922 1983 621307-14-901415 300 

7.2 ΚΥ2991 1922 1983 621307-14-904010 250 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 550 

ΟΜΑΔΑ 8 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

8.1 ΚΥ2981 CHEROKEE 1994 1J4FJN8P5RL193595 40 

8.2 ΚΥ2990 COMPASS 2006 1J8FFN7W67D144762 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 80 

ΟΜΑΔΑ 9 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

9.1 ΚΥ2987 GRAND VITARA 2002 JSAFTL52V00157725 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 40 

ΟΜΑΔΑ 10 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

10.1 ΚΥ2988 PAJERO PININ T 2003 JMPONH76W3X009120 40 

10.2 ΚΥ2989 PAJERO PININ T 2003 JMPONH76W3X009118 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 80 

ΟΜΑΔΑ 11 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 



ΑΔΑ: ΨΙ2ΖΟΡ1Γ-11Χ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 9/2020  

Σελίδα 5 από 111 

 

11.1 ΚΥ8376 H-1 2005 NLJWWH7WP5Z032214 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11 100 

ΟΜΑΔΑ 12 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ & ΓΕΝΛΚΘ 

Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΦΟΤΘΓΑ 

12.1 ΚΥ2940 L200 2009 MMBJNKB407D150365 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12 750 

ΟΜΑΔΑ 13 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ & ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SKODA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

13.1 ΚΥ9493 FABIA 2006 TMBPH16Y213229323 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13 200 

ΟΜΑΔΑ 14 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΛΚΩΝ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ & ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 
ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ CITROEN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

14.1 ΚΥ6075 XSARA 2000 VF7N1FZF36503602 370 

14.2 ΚΥ8965 C4 2008 VF7LCKFUC74835388 300 

14.3 ΚΥ6149 XSARA 2001 VF7N1NFUB73075801 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 14 970 

ΟΜΑΔΑ 15 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ & 
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

15.1 ΚΥ9100 VITARA 2003 VSEETW1VNA209757 300 

15.2 ΚΥ2933 JIMNY 2008 JSAFJB43V00342478 430 

15.3 ΚΥ2934 JIMNY 2008 JSAFJB43V00343101 430 

15.4 ΚΥ9093 VITARA 2003 VSEETWO1VNA209236 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15 1.910 

ΟΜΑΔΑ 16 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ,  ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 
ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ,  
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ FORD ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

16.1 ΚΥ9494 WERKE FIESTA 2006 WF0HXXWPJH6R67495 200 

16.2 ΚΥ9495 WERKE FIESTA 2006 WFOHXXWPJH6B10214 200 

16.3 ΚΥ5025 MONDEO 2003 WFO4XXGBB43L75835 230 

16.4 ΚΥ8182 FOCUS 2003 WF0AXXWPDA2T42969 300 

16.5 ΚΥ8198 FOCUS 2002 WFOFXXWPDF2M44528 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 16 1.230 

ΟΜΑΔΑ 17 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
( ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 
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ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ) 

17.1 ΚΥ9496 
ADAM AG 

ASTRA 
2007 W0L0AHL4858047817 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 17 200 

ΟΜΑΔΑ 18 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
( Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 

ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΛΚΩΝ 
ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ,  ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  ΓΑΦΕΛΟ 
ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΘ & Δ/ΝΣΘ 

ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ 
ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ NISSAN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ & 
ΦΟΤΘΓΑ 

18.1 ΚΥ9085 
VEHICULO 
CABSTAR E 

2002 VWADBFTLO12143467 820 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 18 820 

ΟΜΑΔΑ 19 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KIA MOTORS ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

19.1 ΚΥ8203 SPORTAGE 2006 KNEJE55256K237297 230 

19.2 ΚΥ8273 SEPHIA II 2008 KNEFB227215052768 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 19 430 

ΟΜΑΔΑ 20 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
( ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ &  

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ISUZU ΦΟΤΘΓΑ 

20.1 ΚΥ8392 TF 2008 MPATFS86H8H560078 300 

20.2 ΚΥ2939 TF 2008 MPATFS86H8H566130 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 20 500 

ΟΜΑΔΑ 21 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( Δ/ΝΣΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & 
ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

21.1 ΚΥ2936 BORA 2000 WVWZZZ1JZ1W341013 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 21 200 

ΟΜΑΔΑ 22 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( Δ/ΝΣΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & 
ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ TOYOTA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

22.1 ΚΥ3591 RAV-4 2003 JTEHH20V800242923 350 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 22 350 

ΟΜΑΔΑ 23 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ &  
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LAND ROVER ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

23.1 KY7893  2009 SALLDHMS88A761000 200 

23.2 ΚΥ9079 DEFENDER 110 1992 SALLDHMY8JA915375 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 23 950 

ΟΜΑΔΑ 24 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

24.1 ΚΥ434 KLF 250 2000 JKALE250AAA017044 110 

ΣΥΝΟΛΟ 110 

ΟΜΑΔΑ 25 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ  
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25.1 ΚΥ6667 06F 2005 NLJWWH7WPSZ032234 200 

ΣΥΝΟΛΟ 200 

ΟΜΑΔΑ 26 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ DAIHATSU ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

26.1 ΚΥ9092 TERIOS 2003 JDAJ1026000528330 180 

ΣΥΝΟΛΟ 180 

ΟΜΑΔΑ 27 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΔΛΚΥΚΛΑ 

27.1 ΚΥ1199 HM MOTO SPA 2007 ZENF230NEC0700143 110 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 27 110 

ΟΜΑΔΑ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LAND ROVER ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

28.1 ΚΥ3152 DEFENDER 1986 SALLDHMV8BA-240907 130 

28.2 ΚΥ3177 DEFENDER 1989 SALLDVAV8FA376524 130 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 28 260 

ΟΜΑΔΑ 29 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ WOLKSWAGEN 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

29.1 ΚΥ3191 CARAVELL 1995 WV2ZZZ702ΝΘ109686 120 

ΣΥΝΟΛΟ 120 

ΟΜΑΔΑ 30 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

30.1 ΚΥ6615 COMPASS 2006 1J8FFN7W67D144759 120 

30.2 ΚΥ6616 CHEROKEE 2007 1J4G6C8586W276912 140 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 30 260 

ΟΜΑΔΑ 31 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SEAT ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

31.1 ΚΥ6617 IBIZA 2009 VSSZZZ6KZ2R000597 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 31 100 

ΟΜΑΔΑ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 
& ΦΟΤΘΓΑ 

32.1 ΚΥ7932 PAJERO 1990 JMBL044GGKJ400268 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 32 120 

ΟΜΑΔΑ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

33.1 ΚΥ7933 JIMNY 2000 VSEFJB33C00101469 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 33 120 

ΟΜΑΔΑ 34 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

34.1 ΚΥ8377 H-1 2005 NLJWWH7WP5Z032251 130 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 34 130 

ΟΜΑΔΑ 35 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MAN ΦΟΤΘΓΑ 
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ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

35.1 ΚΥ3158 8136 F 1987 WVM056100G0021653 900 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 35 900 

ΟΜΑΔΑ 36 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LANDINI SPA 
ΔΛΑΞΟΝΛΚΠΣ ΓΕΩΓ. ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 

36.1 ΚΥ402 
DT 10.000 TL 29 

DT/F 
1992 LF 2848 R 26002 1050 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 36 1050 

ΟΜΑΔΑ 37 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ FIAT ΦΟΤΘΓΑ 

37.1 ΚΥ8274 DOBLO 2002 ZFA22300005163006 630 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 37 630 

ΟΜΑΔΑ 38 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ BOBCAT ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΚΑ 
ΕΓΑΛΕΛΑ 

38.1 ΧΧΧΧΧΧΧ 553 E/483 1992  650 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 38 650 

ΟΜΑΔΑ 39 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUBARU ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

39.1 ΚΥ8394 FORESTER 2009 JF1SH5LW49G032844 90 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 39 90 

ΟΜΑΔΑ 40 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

40.1 KY1325 EX250EE 2001 JKALE250AAA006782 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 40 40 

ΟΜΑΔΑ 41 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΗΑΝΘΣ, ΤΜΘΜΑ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ-ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ 
ΚΟΗΑΝΘΣ, ΔΑΣΟΝΟΜΕΛΟ 

ΡΤΟΛΕΜΑΛΔΑΣ, ΔΑΣΑΧΕΛΟ 
ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

41.1 ΚΥ8365 GRAND VITARA 2002 JSAFTL52V00154964 70 

41.2 ΚΥ7921 IGNIS 2003 TSMMHY51S00111844 270 

41.3 ΚΥ8397 JIMNY 2009 JSAFJB43V00405969 70 

41.4 ΚΥ8367 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163724 70 

41.5 ΚΥ1838 SAMURAI 1992 JSAOSJ70V00402417 50 

41.6 ΚΥ6178 GRAND VITARA 2001 JSAFTL52V00111562 60 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 41 590 

ΟΜΑΔΑ 42 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

42.1 ΚΥ8383 COMPASS 2007 1J8FFN7W27D144760 90 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 42 90 

ΟΜΑΔΑ 43 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΑΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 

& ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ DAIMLER CHRYSLER 

ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

43.1 ΚΥ8205 MINI BUS 2009 WDB9046631R641971 370 

43.2 ΚΥ8384 PATRIOT 2007 J8FFN8W7D273231 110 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 43 480 

ΟΜΑΔΑ 44 ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΑΣ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 
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& ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 

44.1 ΚΥ8380 H-1 2005 NLJWWH7WP57032117 300 

44.2 ΚΥ8381 H-1 2005 NLJWWH7WP57032263 300 

44.3 ΚΥ8387 GETZ 2002 KMHBT51HP3U008070 80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 44 680 

ΟΜΑΔΑ 45 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΜΘΜΑ 
ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  & 

ΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

45.1 KY8391 ANTARA 2008 WOLLA63T270052242 350 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 45 350 

ΟΜΑΔΑ 46 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΔΛΚΥΚΛΑ  

46.1 KY8200 F230 2007 ZENF230NECO700151 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 46 40 

ΟΜΑΔΑ 47 ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΟ 

47.1 ΚΥ437 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAAO17014 70 

47.2 ΚΥ440 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAAO17046 70 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 47 140 

ΟΜΑΔΑ 48 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

48.1 ΚΥ5649 CHEROKEE 1994 1J4FJN8P7RL193596 370 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 48 370 

ΟΜΑΔΑ 49 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 

ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

49.1 ΚΥ9500 GOLF 2007 WVWZZZ1JZYW517835 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 49 200 

ΟΜΑΔΑ 50 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

50.1 KY3739 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163039 160 

50.2 KΥ3744 GRAND VITARA 2008 JSAJTD54V00222040 320 

50.3 ΚΥ3740 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163084 160 

50.4 ΚΥ9101 JIMNY 2000 JSAFJB33V00133366 140 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 50 780 

ΟΜΑΔΑ 51 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

51.1 ΚΥ3748 CR-V 2002 SHSRD87602U021592 210 

51.2 ΚΥ3750 HRV 2007 JHMGH4750YS206943 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 51 410 

ΟΜΑΔΑ 52 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

52.1 KY839 KLE250  2001 JKALE250AAA006743 100 
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ANHELO 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 52 100 

ΟΜΑΔΑ 53 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

53.1 KY9458 VITARA 2003 VSEETW0101VNA209758 300 

53.2 ΚΥ9471 GRAND VITARA 2000 VSEETW01VNA205957 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 53 600 

ΟΜΑΔΑ 54 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

54.1 KY1332 KLE 250 2000 JKALE250AAA006880 80 

54.2 ΚΥ1331 KLE 250 2000 JKALE250AAA006874 80 

54.3 ΚΥ1333 KLE 250 2000 JKALE250AAA006866 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 54 310 

ΟΜΑΔΑ 55 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MAZDA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

55.1 ΚΥ9469 B2500 2006 JMZUN82427W420173 370 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 55 370 

Β) Για τα ελαςτικά των υπθρεςιϊν: 
Α/Α Χαρακτθριςτικά ελαςτικϊν Τεμάχια Εκτιμϊμενθ αξία ελαςτικϊν (€) 

ΟΜΑΔΑ 56 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΑΤΑΣ   

56.1 ΕΜΡΟΣ: 90/90/21 & ΡΙΣΩ: 130/80/17 3 ςετ  600 

56.2 195/60 R15 4 250 

56.3 195/65 R15 8 480 

56.4 225/70 R15 4 400 

56.5 215/60 R17 4 450 

56.6 265/70 R15 4 500 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 56 2.680 

ΟΜΑΔΑ 57 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΓΕΒΕΝΩΝ   

57.1 215/75/15 4 300 

57.2 215/60/17 4 400 

57.3 215/65/16 12 900 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 57 1.600 

ΟΜΑΔΑ 58 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ   

58.1 205/70 R15 4 350 

58.2 90/90/21 μπροςτά & 120/90/17 πίςω 1 ςετ 200 

58.3 235/75/R15 4 500 

58.4 255/60/18 4 700 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 58 1.750 

ΟΜΑΔΑ 59 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ   

59.1 245/65/17 8 1.300 
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59.2 175/65/14 4 300 

59.3   1700 

59.4 195/55/R15 4 380 

59.5 155/55/R15 4 850 

59.6 195/80R15 4 350 

59.7 205/70 R15 8 800 

59.8 250/70/15 4 450 

59.9 185/60/14 8 500 

59,10 205/55/16 4 300 

59,11 185/60/R15 4 250 

56,12 
185/65/R15 winter & 195/60/15 

summer 
4 + 4 

850 

59.13 195/65/15 4 330 

59.14 185/75 R16 4 530 

59.15 215/65/16 8 1.000 

59.16 255/60/18 4 620 

59.17 255/60/R18 4 600 

59.18 215/65/R16 4 450 

59.19 175/65/R14 4 400 

59.20 235/75/15 4 350 

59.21 195/65/R15 4 350 

59.22 215/70/R16 4 400 

59.23 750-16 4 550 

59.24 235/85/16 4 450 

59.25 90/90-21 & 120/80-17 1 ςετ 200 

59.26 205/70/15 8 600 

59.27 90/90-21 & 120/90-18 1 ςετ  200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 59 15.060 

ΟΜΑΔΑ 60 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΚΑΣΤΟΛΑΣ   

60.1 750 /100/R16 8 900 

60.2 185/80/R 14 4 300 

60.3 235/75/R15 8 900 

60.4 165/80/R13 4 150 

60.5 205/80/R16 8 680 

60.6 205/70/R15 8 600 

60.7 215/70/R16 4 400 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 60 3.930 
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ΟΜΑΔΑ 61 ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΗΑΝΘΣ   

61.1 8,5/R17,5 (6 ελαςτικά) 6 1.000 

61.2 380/70/R24  εμπρόσ & 18,4/R34 πίςω 2 ςετ 2.200 

61.3 185/60/R14 4 300 

61.4 27/8,5/R15 4 700 

61.5 215/65/16 3 900 

61.6 90/90/21 μπροςτά 120/90/18 πίςω 1 ςετ 150 

61.7 165/70/R14 4 600 

61.8 205/70/15 3 820 

61.9 215/70/16 4 300 

61.10 195*70R15 4 650 

61.11 215/60/17 4 300 

61.12 205*70R15 4 1.000 

61.13 175/65/14 4 170 

61.14 90/90/21 μπροςτά & 90/120/17 πίςω 1 ςετ 190 

61.15 255/60/18 4 400 

61.16 M/S 205R 16 4 600 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 61 9.980 

ΟΜΑΔΑ 62 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΡΕΒΕΗΑΣ   

62.1 120/90 – 17 & 90/90 – 21 2 ςετ 300 

62.2 LT215/75R1 - 15 4 400 

62.3 195/65R15 4 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 62 1.000 

ΟΜΑΔΑ 63 ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ   

63.1 215/70/R15 3 950 

63.2 225/65/R17 4 500 

63.3 215/55/R16 4 300 

63.4 205R/16C110/108 8PR R 4 480 

63.5 90/90/21 & 120/90/17 4 130 

ΣΥΝΟΛΟ 63 2.360 

3. Τρόποσ -Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 
Ο διαγωνιςμόσ (αποςφράγιςθ των προςφορϊν και αξιολόγθςθ) κα διενεργθκεί ςτισ 23 Νοεμβρίου 2020 

θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00π.μ. ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ (Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ).  

Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται μζχρι τισ  20 Νοεμβρίου 2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 15.00 
μ.μ. ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ 
(Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ).   Θ ίδια καταλθκτικι θμερομθνία  ιςχφει και όταν  προςφορζσ 
αποςτζλλονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορζσ κ.α.).  Ρροςφορζσ που 
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κατατίκενται ι αποςτζλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται. 

4. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ, όπωσ 
αναλφονται  ςτον ανωτζρω πίνακα τθσ παρ. 1. 

5. Ρροςφορζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε μζροσ και όχι ςτο ςφνολο των  απαιτοφμενων ειδϊν ανά 
ομάδα δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

6. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, 
για κάκε ομάδα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν. 

7. Ο ςυμμετζχων μαηί με τθν οικονομικι του προςφορά κα κατακζςει επί ποινι αποκλειςμοφ τον 
τελευταίο επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ι του επίςθμου 
αντιπροςϊπου ι του ειςαγωγζα κατά περίπτωςθ για τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό. 

8. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

9. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ) ζχουν 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 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. 

10. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για εκατόν είκοςι μζρεσ 
(120) από τθν επομζνθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

11. Θ παροχι διευκρινιςεων επί τθσ προκιρυξθσ κα γίνει  ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.3  του 
Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 

12. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν 01/01/2021 και κα είναι 
διάρκειασ ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2021. 

13. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα οχτϊ χιλιάδων πεντακοςίων 
ςαράντα ευρϊ και τριάντα δφο λεπτϊν (48.540,32€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι εξιντα χιλιάδων εκατόν 
ενενιντα ευρϊ (60.190,00€) με ΦΡΑ 24%.  

14. Θ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.6 του Αναλυτικοφ 
Τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

15. Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα 
παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ ςχετικζσ 
διατάξεισ. 

16. Λοιπζσ πλθροφορίεσ  παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ - Τμιμα  Ρρομθκειϊν, Δ.Υ. & Κρ. 
Οχθμάτων  (Βορείου Θπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τθλζφωνο:  2651360339 (Αντϊνθσ Μαυράκοσ). 

17. Ακολουκεί αναλυτικό τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ, με τα παραρτιματα κακϊσ και υπόδειγμα ςφμβαςθσ, 
τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

     

                                                      

Ο Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ  

Θπείρου  - ∆υτικισ Μακεδονίασ 
ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΡΟΛ. ΜΛΧΕΛΑΚΘΣ 
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ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ: 
Αναλυτικό Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ με τα Ραραρτιματα 

ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΘ (με email) 
1. Στα Τμιματα Διοικθτικου – Οικονομικοφ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. που εδρεφουν ςε Άρτα, Θεςπρωτία, 

Ρρζβεηασ, Γρεβενά, Καςτοριά, Κοηάνθ και Φλϊρινα. 
2. ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΑ:  Ιωαννίνων, Άρτασ, Θεςπρωτίασ, Ρρζβεηασ, Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ και 

Φλϊρινασ 
3. Ρρόεδρο Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 

ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΔΛΑΝΟΜΘ 
1. Γραφείο Συντονιςτι  
2. Γραφείο ΓΔΕΛ 
3. Τμιματα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Άρτασ, Ρρζβεηασ, Θεςπρωτίασ, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ και Φλϊρινασ  
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ∆ΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ∆ΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΛΑΣ 

ΓΕΝΛΚΘ ∆ΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ∆ΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ  ∆ΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ & ΚΑΤΛΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

  

  

∆ΛΑΚΘΥΞΘ Αρ. 9/2020 

ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ, του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, για τθν ανάδειξθ 
προμθκευτι ι προμθκευτϊν ελαςτικϊν (CPV:34350000-5) και ανταλλακτικϊν 

(CPV:34300000-0) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 
Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021. 
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Συνοπτικά ςτοιχεία 

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ  
ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
Ανάδειξθ προμθκευτι ι προμθκευτϊν ελαςτικϊν 
(CPV:34350000-5) και ανταλλακτικϊν (CPV:34300000-0) 
για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021.. 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΛΑΣ/ 
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΣΑ CPV 

C.P.V. : 34350000-5 για τθν προμικεια ελαςτικϊν, 
34300000-0 για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν. 

ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ, του άρκρου 117 του Ν. 

4412/2016, 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΝΑΞΘΣ  
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

10-11-2020  
 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

20-11-2020  
Ϊρα : 15.00 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ 
 ΡΟΣΦΟΩΝ  

23-11-2020  
Ϊρα : 11.00 

ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΚΕΣΘΣ (ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ) 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα είναι θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ για τθν κάκε ομάδα ςτο ςφνολο των ειδϊν. 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
ςαράντα οχτϊ χιλιάδων πεντακοςίων ςαράντα ευρϊ και 
τριάντα δφο λεπτϊν (48.540,32€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι εξιντα 
χιλιάδων εκατόν ενενιντα ευρϊ (60.190,00€) με ΦΡΑ 24 
%. Θ εκτιμϊμενθ αξία, ανά ομάδα προςφοράσ αναλφεται 
ςτον ΠΙΝΑΚΑ τθσ παρ. 1.3. του Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ 
προκιρυξθσ. 

ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 
Τακτικόσ προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου - Δυτικισ *φορζασ (993 24) και τουσ Ειδικοφσ 
φορείσ 1.903.999.01, 1.903.999.02, 1.903.999.03, 
1.903.101.00, 1.903.501.00, ΑΛΕ  2410204001] 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ  

 
Πλα τα οχιματα των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ  

ΕΓΓΥΘΤΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΟΛΕΣ   

Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1β 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.  
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*φμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) 

Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ  νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο 
τμιμα – Τπθρεςία  για το οποίο γίνεται θ προςφορά. 

ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν 
από τθν 01 Ιανουαρίου 2021 και κα είναι διάρκειασ ζωσ 
τθν 31 Δεκεμβρίου 2021. 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων *άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) 
όπωσ ιςχφει+. 

Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (παρ. 3 του άρκρου 350 του ν. 
4412/2016). 

Κατά τθν πλθρωμι, γίνεται παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ 4%,για τα ανταλλακτικά και τα ελαςτικά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 
2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994)  όπωσ ιςχφει με το άρκρο 64 
του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), ο οποίοσ βαρφνει τον 
ανάδοχο. 

Ανάρτθςθ ςτθ Διαφγεια  10-11-2020  

Καταχϊρθςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ 10-11-2020  

Ανάρτθςθ ςτθν Λςτοςελίδα τθσ ΑΡ.Δ.ΘΡ.-
Δ.Μ.  
 www.apdhp-dm.gov.gr  

10-11-2020 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – 
ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Βορείου Θπείρου 20 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 454 45 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL543 

Τθλζφωνο 2651360339 

Φαξ 2651360341 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  antonismav@apdhp-dm.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αντϊνθσ Μαυράκοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.apdhp-dm.gov.gr 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα 
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα περιλαμβάνεται ςτθν  Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του φορζα : www.apdhp-dm.gov.gr 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ι και:  www.apdhp-
dm.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ 

βαρφνει τα  Τακτικόσ προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ 
Μακεδονίασ *φορζασ (993 24) και τουσ Ειδικοφσ φορείσ 1.903.999.01, 1.903.999.02, 
1.903.999.03, 1.903.101.00, 1.903.501.00, ΑΛΕ  2410204001] 
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι  θ προμικεια ελαςτικϊν (CPV: 34350000-5) και ανταλλακτικϊν 
(CPV:34300000-0) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. 
Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε εξιντα τρεισ (63)  ομάδεσ ανά Νομό και καταςκευαςτι. 

Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ,  όπωσ διαμορφϊνονται ανά ομάδα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε 
υπθρεςίασ αναλφεται,  ωσ εξισ:  

Α) Για τα ανταλλακτικά των υπθρεςιϊν: 

Α/Α 
Αρικμόσ 

Κυκλοφορίασ 
Μοντζλο 

Ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ 

οχιματοσ 
Αρικμόσ πλαιςίου 

Εκτιμϊμενθ 
αξία  

ανταλλακτικϊν 
με Φ.Ρ.Α.(€) 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI - ΔΛΚΥΚΛΑ 

1.1 ΚΥ1021 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006871 150 

1.2 ΚΥ1022 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006882 150 

1.3 ΚΥ775 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006777 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 450 

 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

2.1 ΚΥ2943 ASTRA 2000 WOLOTGF08Y5037868 180 

2.2 ΚΥ7897 ASTRA 2004 W0L0AHL4848114840 180 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 360 

 

ΟΜΑΔΑ 3 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

3.1 ΚΥ2932 CORPOR 1995 4J4FJB8S3NL177990 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 200 

 

ΟΜΑΔΑ 4 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ NISSAN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

4.1 ΚΥ2944 QASHQAI 2010 SJNJAAJ10U6044271 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 200 

 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ TOYOTA ΦΟΤΘΓΑ 

5.1 KY2938 
HILUX 

TORNADO 
2008 AHTFZ29G609024748 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 200 

ΟΜΑΔΑ 6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 
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ΑΤΑΣ)  ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

6.1 ΚΥ3597 BORA 2002 WVWZZZ1JZ1W536335 180 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 180 

ΟΜΑΔΑ 7 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MERCEDES ΦΟΤΘΓΑ 

7.1 ΚΥ1916 1922 1983 621307-14-901415 300 

7.2 ΚΥ2991 1922 1983 621307-14-904010 250 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 550 

ΟΜΑΔΑ 8 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

8.1 ΚΥ2981 CHEROKEE 1994 1J4FJN8P5RL193595 40 

8.2 ΚΥ2990 COMPASS 2006 1J8FFN7W67D144762 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 80 

ΟΜΑΔΑ 9 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

9.1 ΚΥ2987 GRAND VITARA 2002 JSAFTL52V00157725 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 40 

ΟΜΑΔΑ 10 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

10.1 ΚΥ2988 PAJERO PININ T 2003 JMPONH76W3X009120 40 

10.2 ΚΥ2989 PAJERO PININ T 2003 JMPONH76W3X009118 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 80 

ΟΜΑΔΑ 11 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

11.1 ΚΥ8376 H-1 2005 NLJWWH7WP5Z032214 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11 100 

ΟΜΑΔΑ 12 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ & ΓΕΝΛΚΘ 

Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΦΟΤΘΓΑ 

12.1 ΚΥ2940 L200 2009 MMBJNKB407D150365 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12 750 

ΟΜΑΔΑ 13 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ & ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SKODA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

13.1 ΚΥ9493 FABIA 2006 TMBPH16Y213229323 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13 200 

ΟΜΑΔΑ 14 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΛΚΩΝ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ & ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 
ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ CITROEN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

14.1 ΚΥ6075 XSARA 2000 VF7N1FZF36503602 370 

14.2 ΚΥ8965 C4 2008 VF7LCKFUC74835388 300 
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14.3 ΚΥ6149 XSARA 2001 VF7N1NFUB73075801 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 14 970 

ΟΜΑΔΑ 15 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ & 
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

15.1 ΚΥ9100 VITARA 2003 VSEETW1VNA209757 300 

15.2 ΚΥ2933 JIMNY 2008 JSAFJB43V00342478 430 

15.3 ΚΥ2934 JIMNY 2008 JSAFJB43V00343101 430 

15.4 ΚΥ9093 VITARA 2003 VSEETWO1VNA209236 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15 1.910 

ΟΜΑΔΑ 16 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ,  ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 
ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ,  
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ FORD ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

16.1 ΚΥ9494 WERKE FIESTA 2006 WF0HXXWPJH6R67495 200 

16.2 ΚΥ9495 WERKE FIESTA 2006 WFOHXXWPJH6B10214 200 

16.3 ΚΥ5025 MONDEO 2003 WFO4XXGBB43L75835 230 

16.4 ΚΥ8182 FOCUS 2003 WF0AXXWPDA2T42969 300 

16.5 ΚΥ8198 FOCUS 2002 WFOFXXWPDF2M44528 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 16 1.230 

ΟΜΑΔΑ 17 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

17.1 ΚΥ9496 
ADAM AG 

ASTRA 
2007 W0L0AHL4858047817 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 17 200 

ΟΜΑΔΑ 18 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
( Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 

ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΛΚΩΝ 
ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ,  ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  ΓΑΦΕΛΟ 
ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΘ & Δ/ΝΣΘ 

ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ 
ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ NISSAN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ & 
ΦΟΤΘΓΑ 

18.1 ΚΥ9085 
VEHICULO 
CABSTAR E 

2002 VWADBFTLO12143467 820 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 18 820 

ΟΜΑΔΑ 19 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KIA MOTORS ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

19.1 ΚΥ8203 SPORTAGE 2006 KNEJE55256K237297 230 

19.2 ΚΥ8273 SEPHIA II 2008 KNEFB227215052768 200 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 19 430 

ΟΜΑΔΑ 20 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
( ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ &  

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ISUZU ΦΟΤΘΓΑ 

20.1 ΚΥ8392 TF 2008 MPATFS86H8H560078 300 

20.2 ΚΥ2939 TF 2008 MPATFS86H8H566130 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 20 500 

ΟΜΑΔΑ 21 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( Δ/ΝΣΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & 
ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

21.1 ΚΥ2936 BORA 2000 WVWZZZ1JZ1W341013 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 21 200 

ΟΜΑΔΑ 22 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( Δ/ΝΣΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & 
ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ TOYOTA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

22.1 ΚΥ3591 RAV-4 2003 JTEHH20V800242923 350 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 22 350 

ΟΜΑΔΑ 23 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ &  
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LAND ROVER ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

23.1 KY7893  2009 SALLDHMS88A761000 200 

23.2 ΚΥ9079 DEFENDER 110 1992 SALLDHMY8JA915375 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 23 950 

ΟΜΑΔΑ 24 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

24.1 ΚΥ434 KLF 250 2000 JKALE250AAA017044 110 

ΣΥΝΟΛΟ 110 

ΟΜΑΔΑ 25 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ  

25.1 ΚΥ6667 06F 2005 NLJWWH7WPSZ032234 200 

ΣΥΝΟΛΟ 200 

ΟΜΑΔΑ 26 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ DAIHATSU ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

26.1 ΚΥ9092 TERIOS 2003 JDAJ1026000528330 180 

ΣΥΝΟΛΟ 180 

ΟΜΑΔΑ 27 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΔΛΚΥΚΛΑ 

27.1 ΚΥ1199 HM MOTO SPA 2007 ZENF230NEC0700143 110 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 27 110 

ΟΜΑΔΑ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LAND ROVER ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

28.1 ΚΥ3152 DEFENDER 1986 SALLDHMV8BA-240907 130 

28.2 ΚΥ3177 DEFENDER 1989 SALLDVAV8FA376524 130 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 28 260 

ΟΜΑΔΑ 29 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ WOLKSWAGEN 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

29.1 ΚΥ3191 CARAVELL 1995 WV2ZZZ702ΝΘ109686 120 
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ΣΥΝΟΛΟ 120 

ΟΜΑΔΑ 30 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

30.1 ΚΥ6615 COMPASS 2006 1J8FFN7W67D144759 120 

30.2 ΚΥ6616 CHEROKEE 2007 1J4G6C8586W276912 140 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 30 260 

ΟΜΑΔΑ 31 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SEAT ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

31.1 ΚΥ6617 IBIZA 2009 VSSZZZ6KZ2R000597 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 31 100 

ΟΜΑΔΑ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 
& ΦΟΤΘΓΑ 

32.1 ΚΥ7932 PAJERO 1990 JMBL044GGKJ400268 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 32 120 

ΟΜΑΔΑ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

33.1 ΚΥ7933 JIMNY 2000 VSEFJB33C00101469 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 33 120 

ΟΜΑΔΑ 34 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

34.1 ΚΥ8377 H-1 2005 NLJWWH7WP5Z032251 130 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 34 130 

ΟΜΑΔΑ 35 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MAN ΦΟΤΘΓΑ 

35.1 ΚΥ3158 8136 F 1987 WVM056100G0021653 900 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 35 900 

ΟΜΑΔΑ 36 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LANDINI SPA 
ΔΛΑΞΟΝΛΚΠΣ ΓΕΩΓ. ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 

36.1 ΚΥ402 
DT 10.000 TL 29 

DT/F 
1992 LF 2848 R 26002 1050 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 36 1050 

ΟΜΑΔΑ 37 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ FIAT ΦΟΤΘΓΑ 

37.1 ΚΥ8274 DOBLO 2002 ZFA22300005163006 630 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 37 630 

ΟΜΑΔΑ 38 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ BOBCAT ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΚΑ 
ΕΓΑΛΕΛΑ 

38.1 ΧΧΧΧΧΧΧ 553 E/483 1992  650 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 38 650 

ΟΜΑΔΑ 39 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUBARU ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

39.1 ΚΥ8394 FORESTER 2009 JF1SH5LW49G032844 90 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 39 90 

ΟΜΑΔΑ 40 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

40.1 KY1325 EX250EE 2001 JKALE250AAA006782 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 40 40 

ΟΜΑΔΑ 41 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΗΑΝΘΣ, ΤΜΘΜΑ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ-ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ 
ΚΟΗΑΝΘΣ, ΔΑΣΟΝΟΜΕΛΟ 

ΡΤΟΛΕΜΑΛΔΑΣ, ΔΑΣΑΧΕΛΟ 
ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

41.1 ΚΥ8365 GRAND VITARA 2002 JSAFTL52V00154964 70 

41.2 ΚΥ7921 IGNIS 2003 TSMMHY51S00111844 270 

41.3 ΚΥ8397 JIMNY 2009 JSAFJB43V00405969 70 

41.4 ΚΥ8367 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163724 70 

41.5 ΚΥ1838 SAMURAI 1992 JSAOSJ70V00402417 50 

41.6 ΚΥ6178 GRAND VITARA 2001 JSAFTL52V00111562 60 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 41 590 

ΟΜΑΔΑ 42 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

42.1 ΚΥ8383 COMPASS 2007 1J8FFN7W27D144760 90 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 42 90 

ΟΜΑΔΑ 43 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΑΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 

& ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ DAIMLER CHRYSLER 

ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

43.1 ΚΥ8205 MINI BUS 2009 WDB9046631R641971 370 

43.2 ΚΥ8384 PATRIOT 2007 J8FFN8W7D273231 110 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 43 480 

ΟΜΑΔΑ 44 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΑΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 

& ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

44.1 ΚΥ8380 H-1 2005 NLJWWH7WP57032117 300 

44.2 ΚΥ8381 H-1 2005 NLJWWH7WP57032263 300 

44.3 ΚΥ8387 GETZ 2002 KMHBT51HP3U008070 80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 44 680 

ΟΜΑΔΑ 45 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΜΘΜΑ 
ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  & 

ΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

45.1 KY8391 ANTARA 2008 WOLLA63T270052242 350 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 45 350 

ΟΜΑΔΑ 46 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΔΛΚΥΚΛΑ  

46.1 KY8200 F230 2007 ZENF230NECO700151 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 46 40 

ΟΜΑΔΑ 47 ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΟ 

47.1 ΚΥ437 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAAO17014 70 

47.2 ΚΥ440 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAAO17046 70 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 47 140 

ΟΜΑΔΑ 48 ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 
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(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 

48.1 ΚΥ5649 CHEROKEE 1994 1J4FJN8P7RL193596 370 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 48 370 

ΟΜΑΔΑ 49 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 

ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

49.1 ΚΥ9500 GOLF 2007 WVWZZZ1JZYW517835 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 49 200 

ΟΜΑΔΑ 50 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

50.1 KY3739 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163039 160 

50.2 KΥ3744 GRAND VITARA 2008 JSAJTD54V00222040 320 

50.3 ΚΥ3740 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163084 160 

50.4 ΚΥ9101 JIMNY 2000 JSAFJB33V00133366 140 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 50 780 

ΟΜΑΔΑ 51 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

51.1 ΚΥ3748 CR-V 2002 SHSRD87602U021592 210 

51.2 ΚΥ3750 HRV 2007 JHMGH4750YS206943 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 51 410 

ΟΜΑΔΑ 52 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

52.1 KY839 
KLE250  

ANHELO 
2001 JKALE250AAA006743 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 52 100 

ΟΜΑΔΑ 53 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

53.1 KY9458 VITARA 2003 VSEETW0101VNA209758 300 

53.2 ΚΥ9471 GRAND VITARA 2000 VSEETW01VNA205957 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 53 600 

ΟΜΑΔΑ 54 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

54.1 KY1332 KLE 250 2000 JKALE250AAA006880 80 

54.2 ΚΥ1331 KLE 250 2000 JKALE250AAA006874 80 

54.3 ΚΥ1333 KLE 250 2000 JKALE250AAA006866 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 54 310 

ΟΜΑΔΑ 55 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MAZDA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

55.1 ΚΥ9469 B2500 2006 JMZUN82427W420173 370 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 55 370 
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Β) Για τα ελαςτικά των υπθρεςιϊν 

Α/Α Χαρακτθριςτικά ελαςτικϊν Τεμάχια Εκτιμϊμενθ αξία ελαςτικϊν (€) 

ΟΜΑΔΑ 56 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΑΤΑΣ   

56.1 ΕΜΡΟΣ: 90/90/21 & ΡΙΣΩ: 130/80/17 3 ςετ  600 

56.2 195/60 R15 4 250 

56.3 195/65 R15 8 480 

56.4 225/70 R15 4 400 

56.5 215/60 R17 4 450 

56.6 265/70 R15 4 500 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 56 2.680 

ΟΜΑΔΑ 57 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΓΕΒΕΝΩΝ   

57.1 215/75/15 4 300 

57.2 215/60/17 4 400 

57.3 215/65/16 12 900 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 57 1.600 

ΟΜΑΔΑ 58 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ   

58.1 205/70 R15 4 350 

58.2 90/90/21 μπροςτά & 120/90/17 πίςω 1 ςετ 200 

58.3 235/75/R15 4 500 

58.4 255/60/18 4 700 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 58 1.750 

ΟΜΑΔΑ 59 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ   

59.1 245/65/17 8 1.300 

59.2 175/65/14 4 300 

59.3   1700 

59.4 195/55/R15 4 380 

59.5 155/55/R15 4 850 

59.6 195/80R15 4 350 

59.7 205/70 R15 8 800 

59.8 250/70/15 4 450 

59.9 185/60/14 8 500 

59,10 205/55/16 4 300 

59,11 185/60/R15 4 250 

56,12 
185/65/R15 winter & 195/60/15 

summer 
4 + 4 

850 

59.13 195/65/15 4 330 

59.14 185/75 R16 4 530 

59.15 215/65/16 8 1.000 
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59.16 255/60/18 4 620 

59.17 255/60/R18 4 600 

59.18 215/65/R16 4 450 

59.19 175/65/R14 4 400 

59.20 235/75/15 4 350 

59.21 195/65/R15 4 350 

59.22 215/70/R16 4 400 

59.23 750-16 4 550 

59.24 235/85/16 4 450 

59.25 90/90-21 & 120/80-17 1 ςετ 200 

59.26 205/70/15 8 600 

59.27 90/90-21 & 120/90-18 1 ςετ  200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 59 15.060 

ΟΜΑΔΑ 60 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΚΑΣΤΟΛΑΣ   

60.1 750 /100/R16 8 900 

60.2 185/80/R 14 4 300 

60.3 235/75/R15 8 900 

60.4 165/80/R13 4 150 

60.5 205/80/R16 8 680 

60.6 205/70/R15 8 600 

60.7 215/70/R16 4 400 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 60 3.930 

ΟΜΑΔΑ 61 ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΗΑΝΘΣ   

61.1 8,5/R17,5 (6 ελαςτικά) 6 1.000 

61.2 380/70/R24  εμπρόσ & 18,4/R34 πίςω 2 ςετ 2.200 

61.3 185/60/R14 4 300 

61.4 27/8,5/R15 4 700 

61.5 215/65/16 3 900 

61.6 90/90/21 μπροςτά 120/90/18 πίςω 1 ςετ 150 

61.7 165/70/R14 4 600 

61.8 205/70/15 3 820 

61.9 215/70/16 4 300 

61.10 195*70R15 4 650 

61.11 215/60/17 4 300 

61.12 205*70R15 4 1.000 

61.13 175/65/14 4 170 

61.14 90/90/21 μπροςτά & 90/120/17 πίςω 1 ςετ 190 
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61.15 255/60/18 4 400 

61.16 M/S 205R 16 4 600 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 61 9.980 

ΟΜΑΔΑ 62 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΡΕΒΕΗΑΣ   

62.1 120/90 – 17 & 90/90 – 21 2 ςετ 300 

62.2 LT215/75R1 - 15 4 400 

62.3 195/65R15 4 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 62 1.000 

ΟΜΑΔΑ 63 ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ   

63.1 215/70/R15 3 950 

63.2 225/65/R17 4 500 

63.3 215/55/R16 4 300 

63.4 205R/16C110/108 8PR R 4 480 

63.5 90/90/21 & 120/90/17 4 130 

ΣΥΝΟΛΟ 63 2.360 

 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ, όπωσ αναλφονται  
ςτον ανωτζρω πίνακα. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα οχτϊ χιλιάδων πεντακοςίων ςαράντα 
ευρϊ και τριάντα δφο λεπτϊν (48.540,32€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι εξιντα χιλιάδων εκατόν ενενιντα ευρϊ 
(60.190,00€) με ΦΡΑ 24 %.  

Θ διάρκεια των ςυμβάςεων ορίηεται ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021 και κα ξεκινοφν από τθν 01 
Λανουαρίου 2021 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ για κάκε Ομάδα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν και των ωρϊν εργαςίασ. 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ 
Περιφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ»,  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα, Οικειοκελισ 
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ 
του Ν.4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

6. Σο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τα άρκρα 21 και 26 του Ν.4024/2011 
«υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο- βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ 
διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» 
(ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011). 

7. Σο Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ ιςχφει.  
8. Σο Ν.3043/2002 «Ευκφνθ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψθ 

ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων, τροποποίθςθ διατάξεων του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ και 
άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002). 

9. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίθςθ 
διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
90/Α/17-06-2010) και με το Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ των 
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ  ιςχφει. 

11. Σο Ν.3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπωσ ιςχφει. 

12. Σο Ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικάσ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ ιςχφει. 

13. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπωσ ιςχφει. 

14. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ  143/Α/28-06-2014), όπωσ  ιςχφει. 

15. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» 
(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

16. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπωσ 
ιςχφει. 

17. Σθν με αρ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων με κζμα 
«Ζγκριςθ του "Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των 
οδθγιϊν» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

18. Σθν υπ' αρικμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ 
διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ 
παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν.4412/2016)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

19. Σισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων. 
20. Σα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 
21. Σο άρκρο 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66Α/2019) 
22. Σο άρκρο 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67Α/2019) 
23. Σο άρκρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α/2019) 
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24. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει. 

25. Σθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 
υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ 
Βαςίλειοσ του Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω). 

26. Σθν υπ’ αρικμ. 3432/13-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ91ΟΡ1Γ-832) απόφαςθ του υντονιςτι 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ 
διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςυνοπτικϊν  διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

27. Σθν υπ’ αρικμ. 3426/13-01-2019 (ΑΔΑ:65Σ1ΟΡ1Γ-ΦΙΜ) απόφαςθ του  υντονιςτι  
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων των διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν από 
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 

28. Σθν  µε αρικµ. 3234/09-11-2020(ΑΔΑ:9ΗΨ5ΟΡ1Γ-ΝΛΝ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ δζςμευςθσ 

πολυετοφσ υποχρζωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου - 

∆υτικισ Μακεδονίασ ςυνολικοφ ποςοφ 74.380,00 που κα διατεκοφν από τον τακτικό 

προχπολογιςμό του φορζα (993 24) και τουσ Ειδικοφσ φορείσ 1.903.999.01, 1.903.999.02, 

1.903.999.03, 1.903.101.00, 1.903.501.00, ΑΛΕ  2410204001 και 2420302001,  για το ζτοσ 2021 

29. Σθν µε αρικ µ. π̟ρωτ. 144732/10-11-2020 (ΑΔΑ :ΩΓ8ΜΟΡ1Γ-6ΓΕ ) Απόφαςθ περί Ζγκριςθσ 
Διενζργειασ Διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ων ελαςτικϊν, ανταλλακτικϊν οχθμάτων 
και για υπθρεςίεσ επιςκευισ οχθμάτων,  για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωµζνθσ 
∆ιοίκθςθσ Ηπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ. 

30. Σθν ανάγκθ προμικειασ ελαςτικϊν και ανταλλακτικϊν για τα οχιματα για τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςίων  τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021.  

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Τόποσ / χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ. 

Ο διαγωνιςμόσ (αποςφράγιςθ των προςφορϊν και αξιολόγθςθ) κα διενεργθκεί τθν ςτισ 23 Νοεμβρίου 
2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00π.μ. ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ (Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ).  

Τόποσ / χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται μζχρι τισ  20 Νοεμβρίου 2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 
15.00 ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν 
Κοηάνθ (Η.Ε.Ρ. Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΗΑΝΘ).   Θ ίδια καταλθκτικι θμερομθνία  ιςχφει και όταν  
προςφορζσ αποςτζλλονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυμεταφορζσ κ.α.).  Ρροςφορζσ που 
κατατίκενται ι αποςτζλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.apdhp-dm.gov.gr   ςτθν διαδρομι : Αρχικι ►ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► Ανακοινϊςεισ-Ρροκθρφξεισ, 
ςτισ 10-11-2020.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί (με αποδεικτικό ανάρτθςθσ)  ςε 
ειδικοφσ χϊρουσ ωσ εξισ: 
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 Στο Διοικθτιριο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτα Ιωάννινα  -  Βορείου Θπείρου 20, 454 45 
Ιωάννινα. 

 Στα Τμιματα Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Άρτασ, Ρρζβεηασ, Θεςπρωτίασ, Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, 
Κοηάνθσ και  Φλϊρινασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι 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 Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ 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 ( άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016) 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ 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. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα  παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– Ειδικοί Όροι Διαγωνιςμοφ - Πίνακεσ διαγωνιςμοφ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ- Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII– ΣΕΤΔ 

  το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ] 

  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα 
Ραραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ςτθ διαδρομι : http://www.apdhp-dm.gov.gr. 
 
Διευκρινίςεισ – Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (άρκρο 121 του Ν. 4412/2016) 
Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον διαγωνιςμό, το 
αργότερο 6 μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ κα παρζχονται 
εγγράφωσ από τθν Aρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία  
υποβολισ των προςφορϊν. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι 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) Πταν, 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) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 

Πταν 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 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, 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. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ 
με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 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. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι 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.Μ. 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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 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, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. [βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα 
Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν+ 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 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. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
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: 

2.2.3.1.  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/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 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 Κοινοτιτων 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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου 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 Κοινοτιτων (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/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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 Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 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 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 
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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 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν 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) όταν 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) 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 Σϊματοσ 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 Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
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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.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ 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) 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 μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) 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,  

(η) 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 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) 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,  

(κ) 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 (κ)  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, 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. 
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2.2.3.5. Ο 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  

2.2.3.6. 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. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

3.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικισ ικανότθτα. 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 
α) πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίασ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευμζνθ 
με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, 
β) να πιςτοποιοφν το εργοςτάςιο καταςκευισ των υλικϊν και τθν ζδρα αυτοφ. 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ  

2.2.6.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 
2.2.4.και 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/369ω8/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα VII  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε 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 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 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 
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2.2.3.1 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.  

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. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι 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 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του 
άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Οι 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 
(άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

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. Σθμειϊνεται 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 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. 
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Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 73 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, β) τα 
λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα 
οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, 
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ 
αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι 
οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον 
προςωρινό ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

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 πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα 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 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 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.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
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. 

Οι 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. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
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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. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
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. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(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 απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.5. (Τεχνικι και επαγγελματικισ ικανότθτα )να 
προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά όπωσ αναφζρονται ςε αυτό. 

Β.4. 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 ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 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. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
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εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι 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.4. Οι 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 Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ  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.  

Στα 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.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.5. Οι 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 κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ (για κάκε Ομάδα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν). 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ  κατωτζρω απαιτιςεισ  :  

1. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ, όπωσ 
αναλφονται ςτον πίνακα τθσ παρ.1.3  τθσ παροφςασ 

2. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

3. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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4. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ για κάκε Ομάδα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων ειδϊν. 

5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

6. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ 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. 

7. Ο ςυμμετζχων μαηί με τθν οικονομικι του προςφορά κα κατακζςει επί ποινι αποκλειςμοφ 
τον τελευταίο επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ι του επίςθμου 
αντιπροςϊπου ι του ειςαγωγζα κατά περίπτωςθ για τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό. 

8. Λςχφσ προςφορϊν : Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα εκατόν είκοςι θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(άρκρο 97 ν. 4412/2016). Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται (ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.5 τθσ παροφςασ). 

9. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν,  
κακϊσ και  θ ςφμβαςθ ι οι ςυμβάςεισ που κα προκφψουν, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
(ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.4 τθσ παροφςασ). 

10. Θ μθ ζγκαιρθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το 
διαγωνιςμό.  

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

 Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται μζχρι τισ  20 Νοεμβρίου 2020, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 15.00 
ςτο Διοικθτιριο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ (Ζ.Ε.Π. 
Κοηάνθσ - 50100 ΚΟΖΑΝΗ).   Η ίδια καταλθκτικι θμερομθνία  ιςχφει και όταν  προςφορζσ 
αποςτζλλονται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΣΑ., ταχυμεταφορζσ κ.α.).  Προςφορζσ που 
κατατίκενται ι αποςτζλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται. 

Οι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ρρομικεια ελαςτικϊν και ανταλλακτικϊν  για τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021. 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ: 09/2020  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ 

 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 20/11/2020, 15:00 

Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα: (επωνυμία, διεφκυνςθ, ο αρικμόσ 
τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ - email). 
(Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων 
των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τθσ.) 

1. Οι προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον 
οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νομικό εκπρόςωπο αυτϊν. 
(άρκρο 96 παρ. 6.). 

2. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 
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νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο (άρκρο 96 παρ.7). 
3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα (άρκρο 92): 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 93, (όπωσ περιγράφονται ςτο 2.4.3 τθσ παροφςθσ). 

β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 94. 
Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ 
ενδείξεισ. 

γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» (Ραράρτθμα IV), ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95. 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 
1. 

δ) Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί 
ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, χωρίσ 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (άρκρο 3 του Ν.4250/2014), ςτθν οποία: 

Πτι ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
των ςχετικϊν με αυτι διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα. 

β) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016, το οποίο είναι ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα Διακιρυξθ (Ραράρτθμα IV), 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο. 
γ) Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ προςϊπου: 

Για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.) : 

■ Το φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ απ' όπου προκφπτει θ ςφςταςθ κακϊσ 
και θ πλζον πρόςφατθ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ (φωτοαντίγραφο). 

■ Απόςπαςμα Ρρακτικοφ Γενικισ Συνζλευςθσ για τθν εκλογι του ιςχφοντοσ 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ακριβζσ αντίγραφο εκ του πρωτοτφπου). 

■ Ρρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα, από το 
οποίο να προκφπτουν τα πρόςωπα που νόμιμα εκπροςωποφν και δεςμεφουν με τθν 
υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ 
(φωτοαντίγραφα). 

Για τισ Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) : 

■ Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ. 
■ Το φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ όπου δθμοςιεφκθκε θ περίλθψθ του 

καταςτατικοφ (φωτοαντίγραφο). 
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Για τισ Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ (ΙΚΕ, τισ Ομόρρυκμεσ (Ο.Ε.) και τισ Ετερόρρυκμεσ (Ε.Ε.) : 

■  Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ. 
■  Φωτοαντίγραφο τθσ πλζον πρόςφατθσ τροποποίθςθσ. 

Για ατομικι επιχείρθςθ - Φυςικό Ρρόςωπο : 
■ Φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

■  Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 

Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά». 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ 
οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
βάςθ τιμισ : 

Στον φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα όπωσ απαιτείτε ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ !V, τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και επί ποινι 
αποκλειςμοφ τον τελευταίο επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ι του επίςθμου 
αντιπροςϊπου ι του ειςαγωγζα κατά περίπτωςθ για τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό. 

 

Α. Τιμζσ. 

Θ τιμι των προσ προμικεια υλικϊν δίνεται με ποςοςτό ζκπτωςθσ % επί του τιμοκαταλόγου 
ανταλλακτικϊν / αναλϊςιμων και ελαςτικϊν. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ - νόμιμεσ 
κρατιςεισ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Οι 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 ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ 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 ςτο 
κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για το μζροσ που υποβάλει προςφορά. 

Β. 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. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
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ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι 
διάρκεια. 

Σε 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. 
 
Γ. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν. 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτουσ όρουσ 
υποβολισ προςφορϊν, τον χρόνο και τον τρόπο υποβολισ κακϊσ και το περιεχόμενο των φακζλων των 
δικαιολογθτικϊν 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 το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016. 

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 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, 

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. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Συνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν 
διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ 
εκπρόκεςμεσ. Θ υποβολι μιασ μόνο προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μια δθμόςια ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ τθσ 
επιτροπισ (άρκρο 117, Ν. 4412/2016). 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, κακϊσ και οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Θ Επιτροπι μονογράφει και ςφραγίηει τα δικαιολογθτικά και τα 
ςτοιχεία των τεχνικϊν προςφορϊν κατά φφλλο ι τμθματικά ι τθν πρϊτθ και τελευταία ςελίδα 
αυτϊν. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται και παίρνουν 
ςφραγίδα από το αρμόδιο όργανο και φυλάςςονται προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μετά τθν 
αξιολόγθςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν. 

Στθ ςυνζχεια τα δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ προςφορζσ αξιολογοφνται από τθν Επιτροπι θ οποία 
ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ ι αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ 
των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τουσ επαναφζρονται για τθν αποςφράγιςι τουσ από τα μζλθ 
τθσ επιτροπισ ςε θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςε ςχετικι πρόςκλθςθ τουσ από τθν 
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ι αν είναι δυνατόν αποςφραγίηονται και τθν ίδια θμζρα 
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ 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 
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τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται οι  φάκελοι όλων 
των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.  

δ) Το 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. Το 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. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 
ν. 4412/2016.  

Στθν 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.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων1 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 
4412/2016 και το αρ. 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και κατά το άρκρο 103 του ν. 4412/2016  θ ανακζτουςα αρχι 
αποςτζλλει ςχετικι  πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ, δζκα 
(10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  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 2.2.5.2. 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  2.2.4 και 2.2.5  αυτισ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 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.  

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, 
εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
με το Τ.Ε.Υ.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 
2.2.4 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.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.  

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 2.2.4  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.  

Τα 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  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο μζςω, επί αποδείξει. 

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. Τα ζννομα 
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  



ΑΔΑ: ΨΙ2ΖΟΡ1Γ-11Χ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 9/2020  

Σελίδα 51 από 111 

 

και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ενςτάςεισ που αςκοφνται κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.), ςε 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 ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά 
περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ 
οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11. Στθν 
περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε 
κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με 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. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ 
γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. Στισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, 
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, για τθν ζνςταςθ κατά τθσ 
διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό ςυμβοφλιο. 
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φφοσ του ανωτζρω παραβόλου. 

Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιύνπλ ηε 

ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιύεη ηελ πξόνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθύξσζε 

ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο 

έλζηαζεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 



ΑΔΑ: ΨΙ2ΖΟΡ1Γ-11Χ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 9/2020  

Σελίδα 52 από 111 

 

Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ ηνπ παξόληνο. Πέξαλ από ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε 

ηπρόλ πξνβιεπόκελε από γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή 

λνκηκόηεηαο. 

Τν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθύξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 

(Α΄ 8). 
 

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. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

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. 

Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (Ρρβλ. τρίτο εδ. τθσ παρ.1.β του άρκρου72 του Ν. 4412/2016) 

 * Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ  νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα/Τπθρεςία  για το οποίο γίνεται 
θ προςφορά. 

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.  

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V –2 τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ 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.  
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4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  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 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.4.1. 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  

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 Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.4.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4 ι τθσ παρ. 6 
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (115/Α), όπωσ αυτζσ αναρικμικθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του 
ν. 4144/2013 (88/Α) και αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 4 και 5 αντίςτοιχα του ιδίου άρκρου και ιςχφουν. 

4.4.3. Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 
ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 
επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ. 

4.5 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. 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, ανά τιμολόγιο, μζςω του Τμιματοσ Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ  τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ 
Μακεδονίασ, μετά τθν  οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν.  
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Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται μζςω του οικείου Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα 
με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι, από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

 Τιμολόγιο αναδόχου. 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

5.1.2.  Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 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 
Συμβάςεων (άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ  θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
τθσ παραγράφου 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 
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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. Κατά 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 εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 
μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ 
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

6.1  Ροιότθτα υλικϊν 

Τα προςφερόμενα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα που προορίηονται για τθ ςυντιρθςθ των οχθμάτων και 
μθχανθμάτων ζργου κα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Μποροφν να είναι γνιςια των εργοςταςίων 
καταςκευισ του κάκε οχιματοσ και μθχανιματοσ ζργου ι εφάμιλλθσ ποιότθτασ. 

Ωσ γνιςια, ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1400/2002 ορίηονται τα ανταλλακτικά τθσ ίδιασ 
ποιότθτασ τα οποία παράγονται με τισ τυποποιθμζνεσ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που κακορίηει ο 
εκάςτοτε καταςκευαςτισ οχιματοσ - μθχανιματοσ ζργου και καταςκευάηονται ςτθν ίδια γραμμι 
παραγωγισ. 

Ωσ εφάμιλλθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα και πάλι με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1400/2002 ορίηονται τα 
ανταλλακτικά που καταςκευάηονται από οποιαδιποτε επιχείρθςθ, θ οποία μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να 
πιςτοποιιςει ότι τα ανταλλακτικά αυτά ζχουν τθν ίδια ποιότθτα με εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
ςυναρμολόγθςθ του οχιματοσ - μθχανιματοσ ζργου από τον καταςκευαςτι. 

Θα πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και εγγυιςεισ και κα ςυνοδεφονται με τα αναγκαία 
πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO, CE κ.λπ. όταν και όποτε απαιτθκοφν από τθν Υπθρεςία. 

Στθν τεχνικι προςφορά που κα κατατεκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ κα αναφζρεται υποχρεωτικά θ 
μάρκα και θ χϊρα προζλευςθσ των προςφερόμενων ανταλλακτικϊν. 

Θ προςφορά κα αναφζρει ότι τα προςφερόμενα ανταλλακτικά είναι γνιςια ι εφάμιλλθσ ποιότθτασ με 
αυτά που προτείνει ο καταςκευαςτισ του οχιματοσ. 

Ο ςυμμετζχων μαηί με τθν οικονομικι του προςφορά κα κατακζςει επί ποινι αποκλειςμοφ τον 
τελευταίο επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ι 
του ειςαγωγζα κατά περίπτωςθ για τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν μπορεί να καλφψει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και 
εγγυιςεισ, όταν απαιτθκοφν από τθν εκάςτοτε Υπθρεςία, ο φορζασ  μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο. 
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6.2 Χρόνοσ Ραράδοςθσ υλικϊν 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ανταλλακτικϊν κα είναι κατά μζγιςτο τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ παραγγελίασ από τθν εκάςτοτε υπθρεςία, ενϊ ο χρόνοσ παράδοςθσ των αναλϊςιμων 
υλικϊν, των ειδϊν εξοπλιςμοφ ςυνεργείου και των ελαςτικϊν  κα είναι δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ. Ο 
χρόνοσ παράδοςθσ για τα μθ κοινά είδθ μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ, μόνο εφόςον ςυντρζχουν ειδικοί, 
ανελαςτικοί και μθ εξαρτϊμενοι από τον ανάδοχο λόγοι (π.χ. παραγγελία από το εξωτερικό). 

Σε περίπτωςθ που δεν παραδοκοφν τα υπό προμικεια υλικά μζςα ςτα χρονικά περικϊρια που 
παρζχονται ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ ποινζσ από το Ν.4412/2016. 

Ο 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. Στθν 
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. 

6.2.2. 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. 

6.2.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν 
επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον 2 ϊρεσ 
νωρίτερα. 

6.2.4. Διευκρινίηεται ότι κακίςταται αδφνατοσ οποιοςδιποτε προςδιοριςμόσ τθσ προσ ανάκεςθ 
ποςότθτασ υλικϊν ι υπθρεςιϊν, επειδι θ προςμζτρθςι τουσ είναι αδφνατθ από τθ φφςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(λόγω άγνωςτων κάκε φορά ζκτακτων βλαβϊν του κάκε οχιματοσ ξεχωριςτά). Για το λόγο αυτό, ο 
ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ δεν περιλαμβάνει ποςότθτεσ των επιμζρουσ ανταλλακτικϊν - 
υλικϊν, αλλά μόνο τθν κατ' εκτίμθςθ δαπάνθ του ςυνόλου κάκε ομάδασ ομοειδϊν ανταλλακτικϊν - 
υλικϊν, εργαςιϊν και το γενικό ςφνολο. 

Ωσ εκ τοφτου τα ποςά του προχπολογιςμοφ δεν είναι δεςμευτικά αλλά μποροφν να αυξομειωκοφν 
ανάλογα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ που κα προκφψουν, αρκεί ςτο ςφνολό τουσ να μθν υπερβοφν το 
ςυνολικό ποςόν του προχπολογιςμοφ ανά ομάδα για όςο διαρκεί θ ςφμβαςθ. 

6.3  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν 01 Ιανουαρίου 2021 και κα ζχουν ιςχφ 
ωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021. 

6.4  Τροποποίθςθ – παράταςθ ςφμβαςθσ 

α) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

β) Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 132 και 217 
του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

6.4 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 
Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν γίνεται από επιτροπι/εσ παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα 
με το άρκρο 221 του ν. 4412/2016. 
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Τα υπό προμικεια είδθ  παραλαμβάνονται τμθματικά, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ 
Ραραλαβισ ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ, ςτο οποίο 
περιγράφονται οι ειδικοί όροι κατά τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 

Για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα τα οποία 
αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

6.5 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - Αντικατάςταςθ  

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 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. 

6.4.2. 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. 

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

 

 

 

Ο  Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ 
 
 

Βαςίλειοσ Ρολ. Μιχελάκθσ 



ΑΔΑ: ΨΙ2ΖΟΡ1Γ-11Χ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 9/2020  

Σελίδα 58 από 111 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

(ανικει ςτθ διακ.  09/2020) 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα 
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα  ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο  ι Κράτοσ.  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Θ λειτουργία τθσ διζπεται από τισ 
διατάξεισ : 

- του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

- του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4446/ 240/Α’)  και ςυμπλθρωματικά    

- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, ρφκμιςθ 
κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει. 

 

Οργανωτικι δομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. : όπωσ προβλζπεται ςτο ανωτζρω Ρ.Δ. οι οργανικζσ τθσ 
μονάδεσ εκτείνονται /ςε οκτϊ νομοφσ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ :  

Ανάδειξθ αναδόχου/αναδόχων ανταλλακτικϊν και ελαςτικϊν οχθμάτων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021. 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ : Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  με τθν υπ' 
αρικμ. 3234/09-11-2020(ΑΔΑ:9ΗΨ5ΟΡ1Γ-ΝΛΝ)  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ.  

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ομάδεσ :  Το γεγονόσ ότι τα οχιματα 
εκτείνονται ςε διαφορετικοφσ νομοφσ και είναι διαφορετικϊν εργοςταςίων καταςκευισ και χρονολογιϊν 
καταςκευισ επιβάλλει τθν υποδιαίρεςθ του  ςε εξιντα τρεισ (63) ομάδεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
άρκρων   45, 49 και 59 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρρομικεια ανταλλακτικϊν και ελαςτικϊν για τα οχιματα των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021. 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  τθσ παροφςασ,   κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ. 
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Μεκοδολογία υλοποίθςθσ - Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021 και κα είναι 
διάρκειασ ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021. 

Τόποσ υλοποίθςθσ : Πλα τα οχιματα των Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ,  
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ΜΕΟΣ Β- ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ  

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  με Τθν υπ' αρικμ. 3234/09-11-2020(ΑΔΑ:9ΘΨ5Ο1Γ-
ΝΛΝ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ.  

 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ, ςαράντα οχτϊ χιλιάδων πεντακοςίων ςαράντα ευρϊ και τριάντα δφο 
λεπτϊν (48.540,32€), χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι εξιντα χιλιάδων εκατόν ενενιντα ευρϊ (60.190,00€) με ΦΡΑ 
24%. 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  

Για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπόψθ : 

- Οι  ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν, όπωσ διαμορφϊκθκαν τόςο κατά το προθγοφμενο, όςο και τα 
τελευταία ζτθ.  

- Θ ιςχφουςα κείμενθ νομοκεςία περί κακοριςμοφ κατϊτατου θμερομιςκίου. 

 

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ :  

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 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 
Συμβάςεων *άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) όπωσ ιςχφει+. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% για τθν προμικεια των ειδϊν επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 του ν. 
4172/2013 (Αϋ167). 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ειδικοί Προι Διαγωνιςμοφ - Ρίνακεσ διαγωνιςμοφ  

(ανικει ςτθ διακ.  09/2020) 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1 : Ρίνακασ οχθμάτων και ανταλλακτικϊν 

Α) Για τα ανταλλακτικά των οχθμάτων  

 

Α/Α 
Αρικμόσ 

Κυκλοφορίασ 
Μοντζλο 

Ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ 

οχιματοσ 
Αρικμόσ πλαιςίου 

Εκτιμϊμενθ 
αξία  

ανταλλακτικϊν 
με Φ.Ρ.Α.(€) 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI - ΔΛΚΥΚΛΑ 

1.1 ΚΥ1021 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006871 150 

1.2 ΚΥ1022 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006882 150 

1.3 ΚΥ775 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAA006777 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 450 

 

ΟΜΑΔΑ 2 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

2.1 ΚΥ2943 ASTRA 2000 WOLOTGF08Y5037868 180 

2.2 ΚΥ7897 ASTRA 2004 W0L0AHL4848114840 180 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 360 

 

ΟΜΑΔΑ 3 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

3.1 ΚΥ2932 CORPOR 1995 4J4FJB8S3NL177990 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 200 

 

ΟΜΑΔΑ 4 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ NISSAN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

4.1 ΚΥ2944 QASHQAI 2010 SJNJAAJ10U6044271 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 200 

 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ TOYOTA ΦΟΤΘΓΑ 

5.1 KY2938 
HILUX 

TORNADO 
2008 AHTFZ29G609024748 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 200 

ΟΜΑΔΑ 6 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΑΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΑΤΑΣ)  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 

ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

6.1 ΚΥ3597 BORA 2002 WVWZZZ1JZ1W536335 180 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 180 

ΟΜΑΔΑ 7 ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MERCEDES ΦΟΤΘΓΑ 
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(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 

7.1 ΚΥ1916 1922 1983 621307-14-901415 300 

7.2 ΚΥ2991 1922 1983 621307-14-904010 250 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 550 

ΟΜΑΔΑ 8 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

8.1 ΚΥ2981 CHEROKEE 1994 1J4FJN8P5RL193595 40 

8.2 ΚΥ2990 COMPASS 2006 1J8FFN7W67D144762 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 80 

ΟΜΑΔΑ 9 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

9.1 ΚΥ2987 GRAND VITARA 2002 JSAFTL52V00157725 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 40 

ΟΜΑΔΑ 10 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

10.1 ΚΥ2988 PAJERO PININ T 2003 JMPONH76W3X009120 40 

10.2 ΚΥ2989 PAJERO PININ T 2003 JMPONH76W3X009118 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 80 

ΟΜΑΔΑ 11 
ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

11.1 ΚΥ8376 H-1 2005 NLJWWH7WP5Z032214 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11 100 

ΟΜΑΔΑ 12 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ & ΓΕΝΛΚΘ 

Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΦΟΤΘΓΑ 

12.1 ΚΥ2940 L200 2009 MMBJNKB407D150365 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12 750 

ΟΜΑΔΑ 13 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ & ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SKODA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

13.1 ΚΥ9493 FABIA 2006 TMBPH16Y213229323 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13 200 

ΟΜΑΔΑ 14 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΛΚΩΝ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ & ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 
ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ CITROEN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

14.1 ΚΥ6075 XSARA 2000 VF7N1FZF36503602 370 

14.2 ΚΥ8965 C4 2008 VF7LCKFUC74835388 300 

14.3 ΚΥ6149 XSARA 2001 VF7N1NFUB73075801 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 14 970 

ΟΜΑΔΑ 15 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 
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ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ 

15.1 ΚΥ9100 VITARA 2003 VSEETW1VNA209757 300 

15.2 ΚΥ2933 JIMNY 2008 JSAFJB43V00342478 430 

15.3 ΚΥ2934 JIMNY 2008 JSAFJB43V00343101 430 

15.4 ΚΥ9093 VITARA 2003 VSEETWO1VNA209236 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15 1.910 

ΟΜΑΔΑ 16 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ,  ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 
ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ,  
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ FORD ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

16.1 ΚΥ9494 WERKE FIESTA 2006 WF0HXXWPJH6R67495 200 

16.2 ΚΥ9495 WERKE FIESTA 2006 WFOHXXWPJH6B10214 200 

16.3 ΚΥ5025 MONDEO 2003 WFO4XXGBB43L75835 230 

16.4 ΚΥ8182 FOCUS 2003 WF0AXXWPDA2T42969 300 

16.5 ΚΥ8198 FOCUS 2002 WFOFXXWPDF2M44528 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 16 1.230 

ΟΜΑΔΑ 17 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

17.1 ΚΥ9496 
ADAM AG 

ASTRA 
2007 W0L0AHL4858047817 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 17 200 

ΟΜΑΔΑ 18 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
( Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 

ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΛΚΩΝ 
ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ 

ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤΛΚΩΝ 
ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ,  ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ,  ΓΑΦΕΛΟ 
ΣΥΝΤΟΝΛΣΤΘ & Δ/ΝΣΘ 

ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ 
ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ NISSAN ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ & 
ΦΟΤΘΓΑ 

18.1 ΚΥ9085 
VEHICULO 
CABSTAR E 

2002 VWADBFTLO12143467 820 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 18 820 

ΟΜΑΔΑ 19 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KIA MOTORS ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

19.1 ΚΥ8203 SPORTAGE 2006 KNEJE55256K237297 230 

19.2 ΚΥ8273 SEPHIA II 2008 KNEFB227215052768 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 19 430 

ΟΜΑΔΑ 20 

ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
( ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΧΩΟΤΑΞΛΚΘΣ & 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ &  

ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ ISUZU ΦΟΤΘΓΑ 

20.1 ΚΥ8392 TF 2008 MPATFS86H8H560078 300 
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20.2 ΚΥ2939 TF 2008 MPATFS86H8H566130 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 20 500 

ΟΜΑΔΑ 21 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( Δ/ΝΣΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & 
ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

21.1 ΚΥ2936 BORA 2000 WVWZZZ1JZ1W341013 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 21 200 

ΟΜΑΔΑ 22 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

( Δ/ΝΣΘ ΣΥΝΤΟΝΛΣΜΟΥ & 
ΕΡΛΚΕΩΘΣΘΣ ΔΑΣΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ TOYOTA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

22.1 ΚΥ3591 RAV-4 2003 JTEHH20V800242923 350 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 22 350 

ΟΜΑΔΑ 23 
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ &  
ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΝΛΤΣΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LAND ROVER ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

23.1 KY7893  2009 SALLDHMS88A761000 200 

23.2 ΚΥ9079 DEFENDER 110 1992 SALLDHMY8JA915375 750 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 23 950 

ΟΜΑΔΑ 24 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

24.1 ΚΥ434 KLF 250 2000 JKALE250AAA017044 110 

ΣΥΝΟΛΟ 110 

ΟΜΑΔΑ 25 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ  

25.1 ΚΥ6667 06F 2005 NLJWWH7WPSZ032234 200 

ΣΥΝΟΛΟ 200 

ΟΜΑΔΑ 26 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ DAIHATSU ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

26.1 ΚΥ9092 TERIOS 2003 JDAJ1026000528330 180 

ΣΥΝΟΛΟ 180 

ΟΜΑΔΑ 27 ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΔΛΚΥΚΛΑ 

27.1 ΚΥ1199 HM MOTO SPA 2007 ZENF230NEC0700143 110 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 27 110 

ΟΜΑΔΑ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LAND ROVER ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

28.1 ΚΥ3152 DEFENDER 1986 SALLDHMV8BA-240907 130 

28.2 ΚΥ3177 DEFENDER 1989 SALLDVAV8FA376524 130 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 28 260 

ΟΜΑΔΑ 29 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ WOLKSWAGEN 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

29.1 ΚΥ3191 CARAVELL 1995 WV2ZZZ702ΝΘ109686 120 

ΣΥΝΟΛΟ 120 

ΟΜΑΔΑ 30 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

30.1 ΚΥ6615 COMPASS 2006 1J8FFN7W67D144759 120 

30.2 ΚΥ6616 CHEROKEE 2007 1J4G6C8586W276912 140 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 30 260 

ΟΜΑΔΑ 31 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SEAT ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

31.1 ΚΥ6617 IBIZA 2009 VSSZZZ6KZ2R000597 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 31 100 

ΟΜΑΔΑ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MITSUBISHI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 
& ΦΟΤΘΓΑ 

32.1 ΚΥ7932 PAJERO 1990 JMBL044GGKJ400268 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 32 120 

ΟΜΑΔΑ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

33.1 ΚΥ7933 JIMNY 2000 VSEFJB33C00101469 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 33 120 

ΟΜΑΔΑ 34 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

34.1 ΚΥ8377 H-1 2005 NLJWWH7WP5Z032251 130 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 34 130 

ΟΜΑΔΑ 35 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MAN ΦΟΤΘΓΑ 

35.1 ΚΥ3158 8136 F 1987 WVM056100G0021653 900 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 35 900 

ΟΜΑΔΑ 36 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ LANDINI SPA 
ΔΛΑΞΟΝΛΚΠΣ ΓΕΩΓ. ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 

36.1 ΚΥ402 
DT 10.000 TL 29 

DT/F 
1992 LF 2848 R 26002 1050 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 36 1050 

ΟΜΑΔΑ 37 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ FIAT ΦΟΤΘΓΑ 

37.1 ΚΥ8274 DOBLO 2002 ZFA22300005163006 630 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 37 630 

ΟΜΑΔΑ 38 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΛΚΪΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

ΔΥΤΛΚΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΡΟΤΥΡΟ 
ΚΕΝΤΟ ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΑΣ & 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ BOBCAT ΚΤΘΝΟΤΟΦΛΚΑ 
ΕΓΑΛΕΛΑ 

38.1 ΧΧΧΧΧΧΧ 553 E/483 1992  650 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 38 650 

ΟΜΑΔΑ 39 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUBARU ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

39.1 ΚΥ8394 FORESTER 2009 JF1SH5LW49G032844 90 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 39 90 

ΟΜΑΔΑ 40 ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 



ΑΔΑ: ΨΙ2ΖΟΡ1Γ-11Χ



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 9/2020  

Σελίδα 66 από 111 

 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 

40.1 KY1325 EX250EE 2001 JKALE250AAA006782 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 40 40 

ΟΜΑΔΑ 41 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 
(ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΚΟΗΑΝΘΣ, ΤΜΘΜΑ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ-ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ 
ΚΟΗΑΝΘΣ, ΔΑΣΟΝΟΜΕΛΟ 

ΡΤΟΛΕΜΑΛΔΑΣ, ΔΑΣΑΧΕΛΟ 
ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

41.1 ΚΥ8365 GRAND VITARA 2002 JSAFTL52V00154964 70 

41.2 ΚΥ7921 IGNIS 2003 TSMMHY51S00111844 270 

41.3 ΚΥ8397 JIMNY 2009 JSAFJB43V00405969 70 

41.4 ΚΥ8367 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163724 70 

41.5 ΚΥ1838 SAMURAI 1992 JSAOSJ70V00402417 50 

41.6 ΚΥ6178 GRAND VITARA 2001 JSAFTL52V00111562 60 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 41 590 

ΟΜΑΔΑ 42 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

42.1 ΚΥ8383 COMPASS 2007 1J8FFN7W27D144760 90 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 42 90 

ΟΜΑΔΑ 43 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΑΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 

& ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ DAIMLER CHRYSLER 

ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

43.1 ΚΥ8205 MINI BUS 2009 WDB9046631R641971 370 

43.2 ΚΥ8384 PATRIOT 2007 J8FFN8W7D273231 110 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 43 480 

ΟΜΑΔΑ 44 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΑΣ ΚΟΗΑΝΘΣ 

& ΔΑΣΑΧΕΛΟ ΤΣΟΤΥΛΛΟΥ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

44.1 ΚΥ8380 H-1 2005 NLJWWH7WP57032117 300 

44.2 ΚΥ8381 H-1 2005 NLJWWH7WP57032263 300 

44.3 ΚΥ8387 GETZ 2002 KMHBT51HP3U008070 80 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 44 680 

ΟΜΑΔΑ 45 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΤΜΘΜΑ 
ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  & 

ΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

45.1 KY8391 ANTARA 2008 WOLLA63T270052242 350 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 45 350 

ΟΜΑΔΑ 46 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ (ΔΑΣΑΧΕΛΟ 

ΚΟΗΑΝΘΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΔΛΚΥΚΛΑ  

46.1 KY8200 F230 2007 ZENF230NECO700151 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 46 40 

ΟΜΑΔΑ 47 ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΟ 

47.1 ΚΥ437 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAAO17014 70 

47.2 ΚΥ440 
KLE 250 
ANHELO 

2000 JKALE250AAAO17046 70 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 47 140 

ΟΜΑΔΑ 48 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ 

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ JEEP ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

48.1 ΚΥ5649 CHEROKEE 1994 1J4FJN8P7RL193596 370 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 48 370 

ΟΜΑΔΑ 49 ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΗΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ VOLKSWAGEN 
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(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ) ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

49.1 ΚΥ9500 GOLF 2007 WVWZZZ1JZYW517835 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 49 200 

ΟΜΑΔΑ 50 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

50.1 KY3739 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163039 160 

50.2 KΥ3744 GRAND VITARA 2008 JSAJTD54V00222040 320 

50.3 ΚΥ3740 JIMNY 2002 JSAFJB43V00163084 160 

50.4 ΚΥ9101 JIMNY 2000 JSAFJB33V00133366 140 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 50 780 

ΟΜΑΔΑ 51 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ HONDA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

51.1 ΚΥ3748 CR-V 2002 SHSRD87602U021592 210 

51.2 ΚΥ3750 HRV 2007 JHMGH4750YS206943 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 51 410 

ΟΜΑΔΑ 52 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΛΝΑΣ  

(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

52.1 KY839 
KLE250  

ANHELO 
2001 JKALE250AAA006743 100 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 52 100 

ΟΜΑΔΑ 53 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ SUZUKI ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

53.1 KY9458 VITARA 2003 VSEETW0101VNA209758 300 

53.2 ΚΥ9471 GRAND VITARA 2000 VSEETW01VNA205957 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 53 600 

ΟΜΑΔΑ 54 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ KAWASAKI ΔΛΚΥΚΛΑ 

54.1 KY1332 KLE 250 2000 JKALE250AAA006880 80 

54.2 ΚΥ1331 KLE 250 2000 JKALE250AAA006874 80 

54.3 ΚΥ1333 KLE 250 2000 JKALE250AAA006866 150 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 54 310 

ΟΜΑΔΑ 55 ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 
(Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘΣ MAZDA ΕΡΛΒΑΤΘΓΑ 

55.1 ΚΥ9469 B2500 2006 JMZUN82427W420173 370 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 55 370 

 

Β) για τα ελαςτικά των οχθμάτων 

Α/Α Χαρακτθριςτικά ελαςτικϊν Τεμάχια Εκτιμϊμενθ αξία ελαςτικϊν (€) 

ΟΜΑΔΑ 56 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΑΤΑΣ   

56.1 ΕΜΡΟΣ: 90/90/21 & ΡΙΣΩ: 130/80/17 3 ςετ  600 
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56.2 195/60 R15 4 250 

56.3 195/65 R15 8 480 

56.4 225/70 R15 4 400 

56.5 215/60 R17 4 450 

56.6 265/70 R15 4 500 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 56 2.680 

ΟΜΑΔΑ 57 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΓΕΒΕΝΩΝ   

57.1 215/75/15 4 300 

57.2 215/60/17 4 400 

57.3 215/65/16 12 900 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 57 1.600 

ΟΜΑΔΑ 58 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ   

58.1 205/70 R15 4 350 

58.2 90/90/21 μπροςτά & 120/90/17 πίςω 1 ςετ 200 

58.3 235/75/R15 4 500 

58.4 255/60/18 4 700 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 58 1.750 

ΟΜΑΔΑ 59 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ   

59.1 245/65/17 8 1.300 

59.2 175/65/14 4 300 

59.3   1700 

59.4 195/55/R15 4 380 

59.5 155/55/R15 4 850 

59.6 195/80R15 4 350 

59.7 205/70 R15 8 800 

59.8 250/70/15 4 450 

59.9 185/60/14 8 500 

59,10 205/55/16 4 300 

59,11 185/60/R15 4 250 

56,12 
185/65/R15 winter & 195/60/15 

summer 
4 + 4 

850 

59.13 195/65/15 4 330 

59.14 185/75 R16 4 530 

59.15 215/65/16 8 1.000 

59.16 255/60/18 4 620 

59.17 255/60/R18 4 600 

59.18 215/65/R16 4 450 
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59.19 175/65/R14 4 400 

59.20 235/75/15 4 350 

59.21 195/65/R15 4 350 

59.22 215/70/R16 4 400 

59.23 750-16 4 550 

59.24 235/85/16 4 450 

59.25 90/90-21 & 120/80-17 1 ςετ 200 

59.26 205/70/15 8 600 

59.27 90/90-21 & 120/90-18 1 ςετ  200 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 59 15.060 

ΟΜΑΔΑ 60 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΚΑΣΤΟΛΑΣ   

60.1 750 /100/R16 8 900 

60.2 185/80/R 14 4 300 

60.3 235/75/R15 8 900 

60.4 165/80/R13 4 150 

60.5 205/80/R16 8 680 

60.6 205/70/R15 8 600 

60.7 215/70/R16 4 400 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 60 3.930 

ΟΜΑΔΑ 61 ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΗΑΝΘΣ   

61.1 8,5/R17,5 (6 ελαςτικά) 6 1.000 

61.2 380/70/R24  εμπρόσ & 18,4/R34 πίςω 2 ςετ 2.200 

61.3 185/60/R14 4 300 

61.4 27/8,5/R15 4 700 

61.5 215/65/16 3 900 

61.6 90/90/21 μπροςτά 120/90/18 πίςω 1 ςετ 150 

61.7 165/70/R14 4 600 

61.8 205/70/15 3 820 

61.9 215/70/16 4 300 

61.10 195*70R15 4 650 

61.11 215/60/17 4 300 

61.12 205*70R15 4 1.000 

61.13 175/65/14 4 170 

61.14 90/90/21 μπροςτά & 90/120/17 πίςω 1 ςετ 190 

61.15 255/60/18 4 400 

61.16 M/S 205R 16 4 600 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 61 9.980 
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ΟΜΑΔΑ 62 ΕΛΑΣΤΛΚΑ Ρ.Ε. ΡΕΒΕΗΑΣ   

62.1 120/90 – 17 & 90/90 – 21 2 ςετ 300 

62.2 LT215/75R1 - 15 4 400 

62.3 195/65R15 4 300 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 62 1.000 

ΟΜΑΔΑ 63 ΕΛΑΣΤΛΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ   

63.1 215/70/R15 3 950 

63.2 225/65/R17 4 500 

63.3 215/55/R16 4 300 

63.4 205R/16C110/108 8PR R 4 480 

63.5 90/90/21 & 120/90/17 4 130 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 63 2.360 
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ΡΛΝΑΚΑΣ 2 :  Ενδεικτικόσ Ρίνακασ των υπό προμικεια – Συνθκζςτερα ηθτοφμενων - ανταλλακτικϊν 

 
Α. Οχιματα ( ΕΛΧ, φορτθγά, θμιφορτθγά, δίκυκλα, κλπ ) 
1. Κινθτιρασ 

■ Καπάκι 

■ Δακτυλίδια, μπιζλεσ και πείροι 

■ Χιτϊνια 

■ Κουηινζτα εκκεντροφόρου 

■ Οδθγοί βαλβίδων 

■ Ζδρεσ βαλβίδων 

■ Φλάντηεσ, τςιμοφχεσ 

■ Ελατιρια 

■ Αντλία πετρελαίου 

■ Αντλία νεροφ 

■ Ακροφφςια ψεκαςμοφ 

■ Υπερςυμπιεςτισ 

■ Φίλτρα λαδιοφ, αζρα, πετρελαίου κλπ. 

 
2. Μθχανικό κιβϊτιο ταχυτιτων / Αυτόματο κιβϊτιο ταχυτιτων 

■ Φουρκζτεσ 

■ Συγχρονιηζ 

■ ουλεμάν 

■ Γρανάηια 

■ Φλάντηεσ, τςιμοφχεσ 

■ Ρρωτεφων άξονασ κομπλζ 

■ Δευτερεφων άξονασ κομπλζ 

■ Σταυροί ταχυτιτων 

■ Στακερά ταχυτιτων κλπ 

 
3. Συμπλζκτθσ 
■ Άνω τρόμπα ςυμπλζκτθ 

■ Κάτω τρόμπα ςυμπλζκτθ 

 Σετ δίςκου ςυμπλζκτθ, πλατϊ και ρουλεμάν 

Δ
ί
ς
κ
ο
σ 

Δίςκοσ 

 
Ρλατϊ 
  

Φυςοφνα κλπ 
  

4.Σφςτθμα αναρτιςεων 
  Αμορτιςζρ 

 
■ Σοφςτεσ-ελατιρια 

  Μπρακζτα 

 
■ Σινεμπλόκ κόντρεσ κλπ. 

  4. Σφςτθμα πζδθςθσ 

 
■ Υλικά δικτφου αζροσ 

  
■ Κεντρικι βαλβίδα 

  
■ Φυςοφνεσ τροχϊν 

  
■ εγουλατόροι φρζνων 
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■ Διςκόπλακεσ 

  
■ Ταμποφρα 

  
■ Σιαγϊνεσ φερμουίτ 

  ουλεμάν τροχϊν - μουαγιζ 

 
■ Τςιμοφχεσ-δαχτυλίδια κλπ 

  
■ Διςκόφρενα κλπ 

  
5. Εμπρόςκιο ςφςτθμα 

  
■ Ακραξόνιο 

  
■ Ρείροσ ακραξονίου 

  ουλεμάν πείρων ακραξονίων 

 
■ ουλεμάν μουαγιζ 

 
■ Τ

ς

ι

μ

ο

φ

χ

ε

σ

 

μ

ο

υ

α

γ

ι

ζ 
 

■ Τςιμοφχεσ μουαγιζ 

■ οδζλεσ 
 

 
■ οδζλεσ 

  
■ οδζλεσ μεταλλικζσ 

  
■ Γλφςτρεσ - κουηινζτα 

  
■ Τάπεσ πειροδακτυλίων 

  
■ Γραςςαδοράκια 

  
■ Ακρόμπαρα μικρισ - μενάλθσ μπάρασ 

  
■ Μθχανιςμόσ διεφκυνςθσ 

  
■ Υδραυλικι αντλία τιμονιοφ κλπ. 

  
6. Αεροςυμπιεςτισ 

  
■ Στρόφαλοσ 

  
■ ουλεμάν 

  
■ Ελατιρια κοφλζρ 

  
■ Δακτυλίδια 

  
■ Μπιζλεσ 

■ Σετ ελατιρια 
 

 
■ Σετ ελατιρια 

  
■ Σετ φλάντηεσ 

■ Σκάςτρα κοφλζρ 
 

 
■ Σκάςτρα κοφλζρ 

  
■ Σετ φλάντηεσ κοφλζρ 

  
■ Σετ ελατιρια κοφλζρ 

 
■ Βαλβίδα κοφλζρ 

■  
 

■ Χιτϊνιο κοφλζρ 

■  
 

■ Φίλτρα κλπ 

■  
 

■ 8. Διαφορικό 

■  
 

■ Ρθνίο κορϊνα ρουλεμάν 

■  
 

■ Μειωτιρεσ - θμιαξονίων 

■  
 

■ Φλάντηεσ, τςιμοφχεσ κλπ 

■  
 

■ 9. Καμπίνα 

■  
 

■ Αμορτιςζρ κουβουκλίου 

■  
 

■ Μπουκάλα ανφψωςθσ 

■  
 

■ Αντλία ανφψωςθσ 

■  
 

■ Ράτωμα καμπίνασ 

■  
 

■ Σφςτθμα άρκρωςθσ καμπίνασ ςτο ςαςί 

■  
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■ Κακίςματα αζροσ 

■  
 

■ Αφρολζξ , τελάρα, ελατι ρια κατά περίπτωςθ 
 

■ Μθχανιςμοί βάςθσ κακίςματοσ 

■  
 

■ Αρκρϊςεισ κυρϊν. 

■  
 

■ Μθχανιςμοί ανφψωςθσ παρακφ ρων 

■  
 

■ Μθχανιςμοί αςφάλιςθσ κυρϊν 

■  
 

■ Τςιμοφχεσ για ςτεγανοποίθςθ κλπ. παρελκόμενα. 

■  
 

■ Αλεξίνεμα ( παρμπρίη ) διαφόρων τφπων και παρελκόμενα. 
 

■  
 

■ Β. ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ ΥΛΛΚΑ - ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΣΥΝΕΓΕΛΟΥ 
 

■ Βίδεσ 
 

■ Ραξιμάδια 
 

■ Ροδζλεσ 
 

■ Σφυχτιρεσ 
 

■ Εργαλεία Συνεργείου 
 

■ Λάμπεσ 
 

■ Ρανιά 
 

■ Θλεκτρόδια 
 

■ Οξυγόνο 
 

■ Τροχοί 
 

■ Τεντοτιρασ 
 

■ Αςετυλίνθ 
 

■ Δζςτρεσ 
 

■ Ταινίεσ ςιμαςθσ 
 

■ Ράςτα χεριϊν 
 

■ Σκοφπα 
 

■ Φτυάρι 
 

■ Κόλλα 
 

Ναυτικά Κλειδιά 
 

■ Ρριτςίνια 
 

■ Γκρόβερ 
 

■ Γυαλόχαρτα 
 

■ Γ. Συςςωρευτζσ 
 

■ 50 ΑΘ 
 

■ 80 ΑΘ 
 

■ 100 ΑΘ 
 

■ Ε. Ελαςτικά 
 

■ Τα χαρακτθριςτικά των ελαςτικϊν όπωσ αναλφονται ςτον πίνακα για κάκε όχθμα 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ – ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΛΜΩΝ 

Τα προςφερόμενα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα που προορίηονται για τθ ςυντιρθςθ των οχθμάτων κα 
πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ. Μποροφν να είναι γνιςια των εργοςταςίων καταςκευισ του κάκε 
οχιματοσ και μθχανιματοσ ζργου ι εφάμιλλθσ ποιότθτασ. 
Ωσ γνιςια, ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1400/2002 ορίηονται τα ανταλλακτικά τθσ ίδιασ 
ποιότθτασ τα οποία παράγονται με τισ τυποποιθμζνεσ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που κακορίηει ο 
εκάςτοτε καταςκευαςτισ οχιματοσ και καταςκευάηονται ςτθν ίδια γραμμι παραγωγισ. 
Ωσ εφάμιλλθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα και πάλι με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1400/2002 ορίηονται τα 
ανταλλακτικά που καταςκευάηονται από οποιαδιποτε επιχείρθςθ, θ οποία μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να 
πιςτοποιιςει ότι τα ανταλλακτικά αυτά ζχουν τθν ίδια ποιότθτα με εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
ςυναρμολόγθςθ του οχιματοσ από τον καταςκευαςτι. 
Θα πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και ε γ γ υ ι ς ε ι σ  και κα ςυνοδεφονται με τα αναγκαία 
πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO, CE κτλ όταν και όποτε απαιτθκοφν από τθν Υπθρεςία. 
Στθν τεχνικι προςφορά που κα κατατεκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ κα αναφζρεται υποχρεωτικά θ 
μάρκα και θ χϊρα προζλευςθσ των προςφερόμενων ανταλλακτικϊν. 
Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά για οποιαδιποτε ομάδα/εσ οχθμάτων 
επικυμοφν, για οποιονδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν κακϊσ επίςθσ και για οποιαδιποτε ομάδα που αφορά 
ανταλλακτικά, εξαρτιματα και είδθ για το ςφνολο των ομάδων. Θ προςφορά κα αναφζρει ότι τα 
προςφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνιςια ι εφάμιλλθσ ποιότθτασ με αυτά που προτείνει ο 
καταςκευαςτισ του οχιματοσ.  
Ο μειοδότθσ κα κατακζςει τον τελευταίο επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ι 
του επίςθμου αντιπροςϊπου ι του ειςαγωγζα κατά περίπτωςθ για τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ επελζγθ 
προμθκευτισ. 
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν μπορεί να καλφψει τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και 
ε γ γ υ ι ς ε ι σ ,  ό τ α ν  α π α ι τ θ κ ο φ ν  α π ό  τ θ ν  ε κ ά ς τ ο τ ε  Υ π θ ρ ε ς ί α ,  μπορεί να  κθρυχκεί 
ζκπτωτοσ. 

2. ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ 

Τα υπό προμικεια ελαςτικά και αεροκάλαμοι κα πρζπει να καλφπτουν τθν προδιαγραφι 
E.T.R.T.O.(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), τθν Οδθγία 92/23/EOK και 2005/11^^ 
16 Φεβρουαρίου 2005, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα, ςχετικά με τα ελαςτικά των 
οχθμάτων με κινθτιρα και των ρυμουλκοφμενϊν τουσ. 

        2.1 . ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ. 

• Κανονιςμοί - Οδθγίεσ 

Τα υπό προμικεια ελαςτικά κα είναι απολφτωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα , αρίςτθσ ποιότθτασ χωρίσ 
καταςκευαςτικά ελαττϊματα ,ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και δεν είναι από αναγόμωςθ. 

• Κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 

-Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -10 °C ζωσ +45 °C. 

-Σχετικι υγραςία 30% ζωσ 90%. 

-Μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ 600-700mm 

2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ. 

• Θ πρϊτθ φλθ καταςκευισ των ελαςτικϊν να είναι μίγμα φυςικοφ και ςυνκετικοφ ελαςτικοφ. 
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• Ο ςκελετόσ (Carcass) κα αποτελείται από δζςμθ λινϊν (από Nylon ι άλλθ ςυνκετικι ίνα ι 
πλζγματοσ χαλφβδινων ςυρμάτων) και κα ενιςχφεται με μια ι περιςςότερεσ περιμετρικζσ λωρίδεσ 
(Breaker/Belt), οι οποίεσ κα αποτελοφνται από ςυνκετικζσ ίνεσ ι από πλζγμα χαλφβδινων ςυρμάτων. 

• Πλα τα υπό προμικεια ελαςτικά πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν δομι «ακτινωτι» (Radial), χωρίσ 
αεροκάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τφποσ κα πιςτοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. 

• Τα ελαςτικά των φορτθγϊν κα φζρουν μικτό πζλμα, για γενικι χριςθ. 

2.3 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ. 

• Κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των ελαςτικϊν από το προμθκευτι κα πρζπει να μθν ζχει 
ςυμπλθρωκεί χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των (06) ζξι μθνϊν από τθν θμερομθνία παραγωγι τουσ, θ 
οποία και κα αναγράφεται ανάγλυφα ι ζγλυφα ςτο προφίλ των ελαςτικϊν. 

• Τα ελαςτικά κα πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ι ζγλυφα όλα τα απαιτοφμενα 
χαρακτθριςτικά του καταςκευαςτι (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτθριςτικά, χϊρα παραγωγισ 
κ.λ.π. που κα αποδεικνφουν τθν προζλευςθ τουσ. 

• Στα πλευρικά τοιχϊματα του ελαςτικοφ κα πρζπει να υπάρχουν απαραίτθτα ςε ανάγλυφθ ι 
εγχάρακτθ μορφι, οι επιςθμάνςεισ που περιγράφονται ςτθν προδιαγραφι ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεφχοσ 
2° τθσ 30-9¬92. Οι επιςθμάνςεισ πρζπει να ζχουν αποτυπωκεί κατά τθν παραγωγι τουσ και όχι εκ των 
υςτζρων ςτο ιδθ τελικό προϊόν. Ελαςτικά ςτα οποία δεν κα είναι ανάγλυφα ι εγχάρακτα αποτυπωμζνεσ 
οι προβλεπόμενεσ ςθμάνςεισ, δεν κα γίνονται δεκτά κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν κατά περίπτωςθ 
επιτροπι παραλαβισ. 

• Τα ελαςτικά πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ ηυγοςτάκμιςθσ που προβλζπονται από τθν 
ETRTO, ενϊ όταν εξετάηονται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D - 1149 ωσ προσ 
τθν αντοχι τουσ ςτο όηον ςτατικά και δυναμικά, πρζπει να μθν εμφανίηουν φκορζσ ςτθν επιφάνεια τουσ. 

• Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ για τθ τιρθςθ των παραπάνω 
όρων και το μακροςκοπικό ζλεγχο από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, να προβεί ςτθ τοποκζτθςι 
τουσ και ςτθν ανάλογθ ηυγοςτάκμιςι τουσ. 

• Θ παράδοςθ των ελαςτικϊν κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ, και ο 
χρόνοσ παράδοςθσ δεν κα ξεπερνά τισ 2 μζρεσ μετά τθν παραγγελία τθσ Υπθρεςίασ. 

2.4 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΕΟΘΑΛΑΜΩΝ. 

• Θ πρϊτθ φλθ των αεροκαλάμων, όπου αυτοί απαιτοφνται, κα είναι από φυςικό ελαςτικό ι 
ςυνκετικό ι μείγμα αυτϊν πρόςφατθσ καταςκευισ, όχι παλαιότερθσ των ζξι (6) μθνϊν. 

• Θα φζρουν βαλβίδα πλθρϊςεωσ αεροςτεγι, με εξωτερικό κάλυμμα ευκεία ι κεκαμμζνθ, 
κατάλλθλα και ςτερεά τοποκετθμζνθ επ' αυτϊν. Τα περί τθσ βαλβίδασ ςθμεία των αεροκαλάμων κα 
είναι ενιςχυμζνα δια ςυγκολλθμζνου επ' αυτϊν τεμαχίου ελαςτικοφ. Κάκε αεροκάλαμοσ κατά τθν 
παράδοςθ, κα είναι καλά ςυντθρθμζνοσ και ςυςκευαςμζνοσ. 

• Θα προςαρμόηονται κατάλλθλα ςτα μεγζκθ των ελαςτικϊν για τα οποία προορίηονται, και κα 
αναγράφεται ανεξίτθλα τυπωμζνα θ ονομαςία ι το ςιμα του εργοςταςίου καταςκευισ κακϊσ και το 
μζγεκοσ τουσ. 

• Θ όλθ επεξεργαςία και καταςκευι των αεροκαλάμων πρζπει να είναι, από κάκε άποψθ άριςτθ, 
χωρίσ κανζνα ελάττωμα το οποίο κα επθρζαηε τθν εμφάνιςθ ι κα μίκραινε το χρόνο χριςθσ τουσ. Επίςθσ 
όταν κα πρεςάρονται με αζρα και ελζγχονται με νερό δεν πρζπει να παρουςιάηουν διαρροζσ ι άλλο 
ελάττωμα 
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3. ΣΥΣΣΩΕΥΤΕΣ (ΜΡΑΤΑΛΕΣ) 

Οι μειοδότεσ κα κατακζςουν κατάλογο - prospectus του καταςκευαςτι των μπαταριϊν ι του επίςθμου 
αντιπροςϊπου ςτθ χϊρα μασ, κα αναφζρεται επίςθσ το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ τουσ 

 

4. ΣΥΝΤΑΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ - ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ.  

Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά για οποιαδιποτε ομάδα/εσ οχθμάτων επικυμοφν, 
για οποιονδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν κακϊσ επίςθσ και για οποιαδιποτε ομάδα που αφορά 
ανταλλακτικά, εξαρτιματα και είδθ για το ςφνολο των ομάδων. Θ Τεχνικι Ρροςφορά για τα 
ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται : 

1. Θ μάρκα και θ χϊρα προζλευςθσ των προςφερόμενων ανταλλακτικϊν, υλικϊν. 

2. Πτι ςε περίπτωςθ που είναι μειοδότθσ κα κατακζςει τον τελευταίο επίςθμο τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ι ειςαγωγζα κατά περίπτωςθ για τισ 
ομάδεσ που ενδιαφζρεται. 

3. Πτι τα προςφερόμενα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα φζρουν τθν ςιμανςθ CE. 

4. Πτι εγγυάται για τθν ποιότθτα των ανταλλακτικϊν για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

Για τα ανταλλακτικά το ποςοςτό ζκπτωςθσ κα δίνεται ςτθν τιμι του τελευταίου επίςθμου 
τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν του καταςκευαςτι ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ι του ειςαγωγζα 
κατά περίπτωςθ.  

ΓΕΝΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α) Να τθρεί τουσ κείμενουσ νόμουσ και διατάξεισ και τα δυνάμει αυτϊν διατάγματα κακϊσ και τισ 
ςυναφείσ εν γζνει αςτυνομικζσ και άλλεσ διοικθτικζσ διατάξεισ ςχετικζσ με τισ εργαςίεσ που 
αναλαμβάνει, ευκφνεται δε προςωπικά για κάκε παράβαςι τουσ. 

β) Να αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ και κακίςταται μόνοσ  και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε 
φκορζσ ι ηθμιζσ που προξζνθςε ο ίδιοσ ι το προςωπικό του κατά τθν εκτζλεςθ του εργαςιϊν, κακϊσ 
επίςθσ ςε πρόςωπα ι πράγματα τθσ εκάςτοτε Υπθρεςίασ από οποιαδιποτε ανεξαρτιτωσ αιτία. 

γ) Ο ανάδοχοσ κάκε ομάδασ είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι και αςφαλι λειτουργία των οχθμάτων ι 
μθχανθμάτων που επιςκεφαςε και υποχρεοφται ςτθν χωρίσ χρζωςθ, άμεςθ επιςκευι του οχιματοσ ι του 
μθχανικοφ μζρουσ που καταρχιν επιςκευάςτθκε και παρουςίαςε ξανά βλάβθ εντόσ των χρονικϊν ορίων 
τθσ εγγφθςθσ. 

δ) Ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία τα αντικαταςτακζντα ανταλλακτικά, εφόςον του 
ηθτθκοφν. Στθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φκοράσ τουσ) οφείλει να παρζχει όλα 
τα ςχετικά ςτοιχεία αυτϊν (π.χ. κωδικοφσ αρικμοφσ ανταλλακτικϊν κ.λπ.) που κα του ηθτθκοφν. 

ε) Ο ανάδοχοσ μζχρι τθν παράδοςθ του κάκε οχιματοσ, που αναλαμβάνει να επιςκευάςει ςε ςυνεργείο 
του, ευκφνεται για οτιδιποτε ςυμβεί ςε αυτό (πλαίςιο, μθχανικό μζροσ, υπερκαταςκευι κ.λπ.) και 
οφείλει να ενθμερϊνει γραπτϊσ τθν αρμόδια υπθρεςία για τυχόν ςτοιχεία του, που χρειάηονται 
αντικατάςταςθ λόγω βλάβθσ ι φκοράσ. 

ςτ) Να τθρεί τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, διατάγματα, υπουργικζσ αποφάςεισ ι αςτυνομικζσ διατάξεισ, περί 
υγείασ και αςφάλειασ εργαηομζνων για όλο το απαςχολοφμενο προςωπικό ςτισ ανατικζμενεσ εργαςίεσ.  

η) Να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ (επίβλεψθ - τεχνογνωςία), όποτε απαιτείται, προσ το προςωπικό τθσ 
εκάςτοτε Υπθρεςίασ για τθν επιςκευι των οχθμάτων. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 
 (ανικει ςτθ διακ.  09/2020) 

 (Τποβάλλεται για κάκε Σμιμα προςφοράσ) 

 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΛΩΑΝΝΛΝΑ 

 

     ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΕΤΑΛΛΚΘ 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ 

 

ΕΤΑΛΛΚΘ ΜΟΦΘ 
ΔΔΓΘΓ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 
 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
 

ΡΟΛΘ 
 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL 
 

ΥΡΘΕΣΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΟΡΟΛΑ 
ΓΛΝΕΤΑΛ Θ ΡΟΣΦΟΑ 

 

ΛΘΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ 

Εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ  από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ 

Ο υπογράφων …………………………………… ςασ γνωρίηουμε ότι για τθν ανάδειξθ 
προμθκευτι/ων ελαςτικϊν και ανταλλακτικϊν οχθμάτων, όπωσ περιγράφεται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ, θ οικονομικι μασ προςφορά είναι θ εξισ: 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ Ροςοςτό Ζκπτωςθσ των υπό προμικεια ειδϊν, ωσ 
προσ τον εκτιμϊμενο προχπολογιςμό 

(Ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)  

ΟΜΑΔΑ ……………. % 

ΟΜΑΔΑ …………….. % 
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        Θμερομθνία: ……………… Για τον υποψιφιο 
προμθκευτι/ανάδοχο 

φραγίδα / Τπογραφι 

Ονοματεπϊνυμο Νομίμου 
Εκπροςϊπου 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  

1. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα……………………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)…………………                    Θμερομθνία ζκδοςθσ ....... 

ΕΥΩ.…… 

 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Θπείρου 20 - 454 45 ΛΩΑΝΝΛΝΑ 

 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ Α………… ΕΥΩ   ………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ .…...........................................................…………....                  (και 
ολογράφωσ)…………………..................................................………………….. υπζρ του οικονομικοφ φορζα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 
……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νςθ………………………………………………………….* για τθν καλι εκτζλεςθ 
προμικειασ ελαςτικϊν, ανταλλακτικϊν και για υπθρεςίεσ επιςκευισ οχθμάτων για τισ ανάγκεσ των 
υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021, ςφμφωνα με τθν 
υπογραφείςα ςφμβαςθ με τίτλο «Σφμβαςθ προμικειασ ελαςτικϊν και ανταλλακτικϊν οχθμάτων για τισ 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021»  
δυνάμει  τθσ διακιρυξθσ  υπϋαρικμ. 09/2020.  

Το παραπάνω ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ τον ΦΡΑ), το τθροφμε ςτθ 
διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ 
και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται  ςε τυχόν  ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και δφο  (2) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ αντίςτοιχθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Με τιμι, 

 

Τράπεηα………… 

Κατάςτθμα………. 

* ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

(Ανικει ςτθν με αρικμ. 09/2020 Διακιρυξθ) 

 

 

(Σο παρόν ςχζδιο κα προςαρμοςτεί ανάλογα με τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ) 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΚΕΣΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΤΘΣ/ 
ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ……………………, ΧΩΛΚΘΣ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

ΘΡΕΛΟΥ – ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

Στα Ιωάννινα ςιμερα ..................................................., θμζρα.................... ςτα γραφεία τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, επί τθσ οδοφ Βορείου Θπείρου 20, οι 
παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

αφενόσ θ  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα, Βορείου 
Θπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 
τον ………………………………….., εφεξισ «Ανακζτουςα Αρχι». 

Και αφετζρου ο οικονομικόσ φορζασ ......................................................................... με τθν επωνυμία 
«.........................................................»,  που εδρεφει ............................................, ΤΚ.............., 
τθλ...................., FAX………………., με ΑΦΜ........................., ΔΟΥ.......................... και εκπροςωπείται νόμιμα 
από τον/τθν κ.................................... , εφεξισ «Ανάδοχοσ» 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Το Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ 
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ 
Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 

6. Τθν υπ' αρικμ. 3234/09-11-2020(ΑΔΑ:9ΗΨ5ΟΡ1Γ-ΝΛΝ)  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ 
Υποχρζωςθσ.  

7. Τθν με αρικμ. 09/2020 Διακιρυξθ (Αρικμ. πρωτ. …………………….) Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ  
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ περί προκιρυξθσ Συνοπτικοφ 
Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

8. Τθν με αρ. …………………. απόφαςθ  περί κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 
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9. Τθν ανάγκθ προμικειασ ελαςτικϊν και για τα οχιματα των υπθρεςίων  τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021.  

Σ Υ Μ Φ  Ω Ν Ο Υ Ν     ΚΑΛ    Σ Υ Ν Α Ρ Ο Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Λ   ΤΑ  Κ Α Τ Ω Τ Ε  Ω : 

ΑΚΟ 1Ο  
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΓΑΣΛΩΝ 

 
Ο  πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ανακζτει ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων, τθν προμικεια 
ανταλλακτικϊν και τισ εργαςίεσ επιςκευισ των οχθμάτων των υπθρεςιϊν που 
εδρεφουν………………………….. χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ …………...…….€ (.. ………………….ευρϊ)  χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι ……..….€ 
(……………………….ευρϊ) με Φ.Ρ.Α. 24%. 

ΑΚΟ 2Ο  
ΕΛΔΟΣ ΕΓΑΣΛΩΝ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
ΡΛΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΛΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 

…………………….. 
…………………………….. 

ΑΚΟ 3Ο 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
 

Τα προμθκευόμενα είδθ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2 κα είναι ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά τθσ 
προμθκεφτριασ ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ βάςθ των οποίων διενεργικθκε ο 
διαγωνιςμόσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, που επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςθσ (Ραραρτιματα ΙΙ και ΙΙΙ). 

 
 

ΑΚΟ 4Ο  
ΑΜΟΛΒΘ – ΡΛΘΩΜΘ – ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου ορίηεται ςτο ποςό των ……………… € (……………………………… ευρϊ), χωρίσ Φ.Ρ.Α., το 
οποίο αναλφεται  ωσ εξισ : 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

……………………………….. 

ΡΛΘΩΜΘ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, ανά τιμολόγιο, μετά τθν  οριςτικι, ποιοτικι και 
ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν και των εργαςιϊν..   

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται μζςω του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι, από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

 Τιμολόγιο αναδόχου. 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ κακαριότθτασ που κα υπογράφεται από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ πριν από τθν ςφνταξθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ. 
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Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

 Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 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 
Συμβάςεων [άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) όπωσ ιςχφει]. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% για τα προμθκευμζνα είδθ επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 του ν. 
4172/2013 (Αϋ167). 

 

ΑΚΟ 6Ο  
ΛΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  ξεκινά από 1θ Ιανουαρίου 2021 και  λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021. 

  ΑΚΟ 7Ο  

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ 
 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο «Ανάδοχοσ» κατάκεςε τθν 
αρικμ…………………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……………………Τράπεηασ ι του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ ……………. ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον «Ανάδοχο» δφο μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ  και τθν καλι 
εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ. 

ΑΚΟ 8ο  
ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ και οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ.  

 
ΑΚΟ 9ο  

ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
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δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  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. 

 
ΑΚΟ 10ο  

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ – ΡΑΑΤΑΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
α) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

β) Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 132 και 217 του Ν. 
4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

ΑΚΟ 11ο  
ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

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  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1  τθσ διακιρυξθσ 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 Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4 ι τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (115/Α), όπωσ αυτζσ αναρικμικθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 
4144/2013 (88/Α) και αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 4 και 5 αντίςτοιχα του ιδίου άρκρου και ιςχφουν. 

3. Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 
ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 
επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ. 

 
ΑΚΟ 12ο  

ΚΘΥΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ –ΚΥΩΣΕΛΣ 
 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ  θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 
ΑΚΟ 13ο  

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
του άρκρου 11 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

ΑΚΟ 14ο  
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν, Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  ιτοι τθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για 
όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ 
των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Θ ανακζτουςα αρχι  με απόφαςι τθσ ορίηει αρμόδιεσ επιτροπι αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ τθσ ι 
υπαλλιλουσ των εξυπθρετοφμενων Υπθρεςιϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα κακικοντα 
των αρμοδίων επιτροπϊν των υπθρεςιϊν είναι, ενδεικτικά: 

 Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ θ οποία πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ. 

3. Σε κάκε περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Το προςωπικό του αναδόχου κα πρζπει να υπακοφει ςτισ εντολζσ και υποδείξεισ των εκάςτοτε 
οριηόμενων από τθν ανακζτουςα αρχι αρμόδιων, κακϊσ και των προϊςταμζνων των τελωνείων.  

 

ΑΚΟ 15ο  
ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται από επιτροπι/εσ παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Τα υπό προμικεια είδθ  παραλαμβάνονται τμθματικά, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ 
Ραραλαβισ ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ, ςτο οποίο 
περιγράφονται οι ειδικοί όροι κατά τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
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ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 

Για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και τα παραρτιματα τα οποία 
αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
ΑΚΟ 16ο  

ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 
   
Θ επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που ανακφπτουν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, κα γίνεται από τα 
αρμόδια δικαςτιρια των Ιωαννίνων. Εφαρμοςτζο Δίκαιο ορίηεται αποκλειςτικά το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 
ΑΚΟ 17ο  

ΕΓΓΑΦΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 θ  Διακιρυξθ 08/2020 με τα  παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– Ειδικοί Όροι Διαγωνιςμοφ - Πίνακεσ διαγωνιςμοφ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ- Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII– ΣΕΤΔ 

  το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ παροφςα ςφμβαςθ Ωσ προσ τα λοιπά κζματα, που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι 
όροι τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ (09/2020) κακϊσ και οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ  αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφτθκε από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε  τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δφο (2) κατατζκθκαν ςτθν Διεφκυνςθ 
Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, το δε ζνα (1) το παρζλαβε 
ο ανάδοχοσ.  

           ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΤΕΥΔ 

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Λ: 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)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *50201] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Βορείου Θπείρου 20- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Τ.Κ. 454 45+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Αντϊνθσ Μαυράκοσ] 
- Τθλζφωνο: *2651360339] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *antonismav@apdhp-dm.gov.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhp-

dm.gov.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ 
προμθκευτι ι προμθκευτϊν ελαςτικϊν (CPV:34350000-5) και ανταλλακτικϊν (CPV:34300000-0) 
για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ, για το 
ζτοσ 2021. 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *50201] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *εξιντα τρεισ (63)] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[09/2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο 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. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ 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 ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

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

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

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

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά 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: 

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

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

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  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο 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;  

*+Ναι *+Πχι 

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  

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

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 
 
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 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει 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;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) Ρροςδιορίςτε 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): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

*+ Ναι *+ Πχι  
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αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xx
; 

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) Ο 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 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο 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 

ΦΟΟΛ 
 

ΕΛΣΦΟΕΣ 
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

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

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
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: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
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: 
- Ραρακζςτε 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: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(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: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

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

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
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: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

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: 

[] Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

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: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

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

Μπορεί 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, 

*+ Ναι *+ Πχι 
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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;  
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Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ  

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

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(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 

Πςον 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 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(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) Ο («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) Ο 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) Ο 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) Ο 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) Σε 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 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον 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 
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εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το 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) Πςον 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 . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά 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) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά 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: 
Κατά 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):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν 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) Ο 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) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
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: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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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; 

6) Οι 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) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

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

*……+ 

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

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................] 
 
 
(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. 

υςτιματα 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: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(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: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(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: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(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 είμαι ςε 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 Διλωςθσ 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): *……+ 
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i   Σε 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.  

 Ρολφ 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
 Τα 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
 Σφμφωνα 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
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

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

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει 
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
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 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”. 
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 Ππωσ 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.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( 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 Οικονομικόσ 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
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν 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
 Σθμειϊνεται 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 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
 Ππωσ 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 Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ 

ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
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xxxv

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον 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 ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο 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. 

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 ΤΕΥΔ 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
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό 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.  
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