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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7466/28-02-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό προμήθειας  ανταλλακτικών  και  ελαστικών  για  την
τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
τη χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) ανά σύνολο ομάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω. 

ΑΡΘΡΟ 1  Ο 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

2. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.
3. Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως

αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
4. Το N.  3852/4.6.2010  (ΦΕΚ  87Α/7-6-2010)   περί  ΄΄Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
5. Το  N.  3861/10  (ΦΕΚ  112/13.07.2010  τεύχος  Α):  Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

6. Το Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α/15-09-2011)  περί  ΄΄Σύστασης  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων-Αντικατάσταση  του  έκτου
κεφαλαίου του  Ν.  3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)-Προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης και  άλλες
διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του  Ν.4250/14  (ΦΕΚ  74/26.03.2014  τεύχος  Α'):Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

8. Του  Ν.  4270/14  (ΦΕΚ  143  Α/28-06-2014)  :  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

9.    Το Ν.4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24112014) : Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 8 περί περιεχόμενου τιμολογίου.

10. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14).

11. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α') : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό
του Ελληνικού Δημοσίου και  δημιουργία στην Τράπεζα της  Ελλάδος Συστήματος  Παρακολούθησης
Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή ('Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα του
άρθρου 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος

12. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
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13. του  ΦΕΚ  133/Α/19-07-2018  (Ν.  4555/2018)  :  Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον
εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -  Ρυθμίσεις  για  την
αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.

14. Την Αριθμ. 41624/2057/Ε103/10 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010) : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ ΕΟΚ» και
2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους
συσσωρευτές  και  τα  απόβλητα  ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών,  όσο  αφορά  την  τοποθέτηση
ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών  στην  αγορά»,  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου.

15. Την αριθμ. 39200/15 (ΦΕΚ 2057 Β/18-09-2015) Κ.Υ.Α. : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και  συσσωρευτών που περιέχουν
κάδμιο  και  προορίζονται  για  ασύρματα  ηλεκτρικά  εργαλεία  και  στοιχεί-ων-κουμπιών  με  χαμηλή
περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ ΕΚ της Επιτροπής», του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις.

16. Την  ΚΥΑ  Η.Π.23615/651/Ε.103  (ΦΕΚ  1184/Β/9-5-2014)  :  Καθορισμός  κανόνων,  όρων  και
προϋποθέσεων για  την εναλλακτική διαχείριση των  αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού
εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ),  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2012/19/ΕΚ  «Σχετικά  με  τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.

17. Το  Π.Δ.  109/04  (ΦΕΚ  75  Α’/5-3-04)  :  Mέτρα  και  όροι  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.

18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

19. τις  με  αρ.  από  1011  έως  1018/2018   και  559,560,  561,  562,  563,  564,  565,  566/2019  Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού,

20. της με αρ. 6/52/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι
διαγωνισμού,  επανεγκρίθηκαν  τα  τεύχη  δημοπράτησης,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  και  τεχνικών
προδιαγραφών για την  ΄΄Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων για ταχογράφους
για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου΄΄.

      Η δημοπρατούμενη για τις ομάδες Α- ανταλλακτικά και Γ- ελαστικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται
στα  70.720,04 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,  η δε πίστωση θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του
Δήμου του οικονομικού έτους  2019.   Η χρηματοδότηση είναι  από Πόρους του Δήμου και  η δαπάνη θα
βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019, ως παρακάτω:

Α/Α ΚΑ ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ 2019 ΜΕ
ΦΠΑ (€)

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ 2019

(€)

1 10-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 696,48 1.500,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 803,52

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 13.854,80

2 20-6671.0001 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 3.658,00 43.900,00





ΕΛΑΣΤΙΚΑ 26.387,20

3 20-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 10.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 10.000,00

4 30-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.047,44 10.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.952,56

5 30-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 189,60 2.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1.810,40

6 35-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 4.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.987,84

7 35-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1.990,20
8 45-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 742,08 1.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 257,92

ΣΥΝΟΛΟ 74.378,04 74.400,00

Τέλος, ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο Κορινθίων. 

ΑΡΘΡΟ 2  Ο   : Τεύχη μελέτης -   Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Η  παρούσα  αφορά  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  και  ελαστικών  για  την  τακτική  συντήρηση  των

οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου για  τις  ανάγκες  των  οχημάτων/μηχανημάτων  του  Δήμου
Κορινθίων,  για  το  έτος  2019,  σύμφωνα  με  τον  προϋπολογισμό  της  σχετικής  μελέτης  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 55/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στο οποίο θα έχει αναρτηθεί η διακήρυξη και η σχετική μελέτη.  Για οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.
20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819, 800, 821).
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους

(ονοματεπώνυμο,  τηλέφωνο,  φαξ)  στη  γραμματεία  τεχνικών  υπηρεσιών  (Δημοκρατίας  1,  Τ.Κ.
20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62821, 800, 840), για
τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 3  ο   :  Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει την  14η Μαρτίου 2019, Ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως  11:30 (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών)  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32,  2ος

όροφος, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος) από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 11:00
π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 11:30.

ΑΡΘΡΟ 4  ο   :  Τεύχη Δημοπράτησης.
Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι : 
1.  Η παρούσα διακήρυξη.
2.  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
3.   Οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 55/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
4.  τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

επί όλων των ανωτέρω, προσφορά αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5  ο    : Εγγυητικές επιστολές
Σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όσα ορίζονται

στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Α. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας
της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι
πρωτότυπη.  Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του
Ν.4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση
μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας Επιτροπής, κατά ποσό που αναλογεί
στην  αξία  του  μέρους  της  ποσότητας  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής
αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των
παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 6  ο    : Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές  μπορούν να κατατίθενται  ή να αποστέλλονται  ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Ταχ.
Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού
μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης.
Η πρωτοκολλημένη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία, και θα έχει διάρκεια ενός έτους ή και νωρίτερα, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού
ποσού.  Δηλαδή, η εν λόγω παράδοση-παραλαβή θα γίνεται το πολύ έως (1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7  ο   : Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

7.Α.   Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο.
Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16):
α) η λέξη ΄΄Προσφορά΄΄ ή ΄΄Αίτηση συμμετοχής΄΄,
β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων,
γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου

Οι  παρακάτω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  που  αναφέρονται  στα  Α,  Β  και  Γ,  και  οι  οποίοι  θα
βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92 παρ.2
Ν.4412/16).

Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Α.   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει 
τα εξής : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.

Β.   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.  Σ’ αυτό το φάκελο θα
πρέπει,  επίσης,  να προσκομιστεί  και  η πιστοποίηση :  του κατασκευαστή  ή του συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας των εργασιών και υπηρεσιών για τον ανάδοχο κατά ISO, εφόσον υπάρχουν.
Εφόσον το προσφερόμενο  ανταλλακτικό είναι εφάμιλλο και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής), στο φάκελο
αυτό  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  και  σχετικά  έγγραφα-πιστοποιητικά  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  του
ανταλλακτικού, τα οποία πιστοποιούν το γεγονός αυτό.  
Για τα ελαστικά θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το φάκελο :
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1) το παράρτημα 4 συμπληρωμένο από τον ενδιαφερόμενο και το οποίο υπάρχει συνημμένο στην υπ’
αριθμ.  55/2018 μελέτη της Τ.Υ.  και

2) ότι άλλο προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.

Επίσης, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει : υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α'75) (το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται) : 

1) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 το  εργοστάσιο,  η  χώρα  κατασκευής  των  προσφερομένων  ανταλλακτικών  και  η  εγγύηση  καλής

λειτουργίας αυτών.  Ο χρόνος εγγύησης για τα ανταλλακτικά δε θα πρέπει να είναι μικρότερος των
δώδεκα (12) μηνών.  Στην περίπτωση που δίδεται μικρότερη εγγύηση ή καθόλου, θα πρέπει αυτό να
αναφέρεται στην προσφορά.

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
 Ποια  από  τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  είναι  γνήσια  του  εργοστασίου  κατασκευής  του  κάθε

οχήματος  ή εφάμιλλης ποιότητας,  σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  461/2010 και  άριστης
ποιότητος (όχι διαλογής).  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά επ’
αυτού έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας του ανταλλακτικού, στην ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ του, 

 ο χρόνος παράδοσης του ανταλλακτικού ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες.   Μόνο  στην  περίπτωση  που  το  ανταλλακτικό  δεν  υπάρχει  ετοιμοπαράδοτο  και  πρέπει  να
παραγγελθεί και να έρθει από χώρα του εξωτερικού, ο χρόνος παράδοσης δε θα πρέπει ξεπερνά τις δέκα
πέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

 ότι  τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  θα  φέρουν  σήμανση  CE,  εφόσον  προβλέπεται  από  σχετική
νομοθεσία.

2) ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 Ότι  τα  προσφερόμενα  ελαστικά  θα  είναι  κατασκευασμένα  το  πολύ  δώδεκα (12)  μήνες  πριν  την

παράδοση-παραλαβή τους.
 το εργοστάσιο, η χώρα κατασκευής των προσφερομένων ελαστικών.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
 Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589

Β/30-9-1992) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 Ότι  τα  προσφερόμενα  ελαστικά  συμμορφώνονται  με  την  Κοιν.  Οδηγία  89/459/1989  "Για  την

προσέγγιση  των  νομοθεσιών  των  κρατών  μελών  σχετικά  με  το  ΄΄βάθος  των  αυλακώσεων  των
ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους" και την
εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 32496/1558/2003/03 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003) περί Καθορισμού
ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων).

 Ότι  τα  ελαστικά  που  θα  παραδώσει  θα  είναι  καινούρια,  αμεταχείριστα,  πρώτης  ποιότητας,  όχι
αναγομωμένα, όχι κατασκευής γόμας από νάυλον και στερουμένων εργοστασιακών ελαττωμάτων.
Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται ότι τα ελαστικά είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές
συνθήκες και τύπου ΄΄όλων των εποχών΄΄.

 Ότι τα ελαστικά θα παραδοθούν ζυγοσταθμισμένα και τοποθετημένα με μέριμνα και έξοδα του ιδίου
(προμηθευτή).

Αν  τα τεχνικά στοιχεία  της  προσφοράς  δεν είναι  δυνατόν,  λόγω μεγάλου  όγκου,  να τοποθετηθούν  στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις
και

Γ. Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος  περιέχει  τα
οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  τεύχη  της  σχετικής  μελέτης.   Πιο
συγκεκριμένα :





Γ1. Για τα ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ :
Οι ενδιαφερόμενοι για τα ανταλλακτικά θα καταθέσουν τιμοκαταλόγους σε  CD,  γνήσιων ή εφάμιλλων (ή
όπως  λέγονται  :  ΄΄after market πρώτης  τοποθέτησης΄΄)  ανταλλακτικών  που  αφορούν  τα  οχήματα-
μηχανήματα του ΠΊΝΑΚΑ 1, και επί των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό
(%) ενιαία έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών.  
Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών θα αφορά είδη τακτικής συντήρησης, ήτοι :

1. Φίλτρα
2. Μπαταρίες
3. Τακάκια (σετ)
4. Δισκόπλακες (σετ)
5. Σιαγώνες φρένων
6. Συμπλέκτης (σετ)
7. Φερμουίτ
8. Ιμάντες
9. Σετ χρονισμού
10. Φυσούνες φρένων
11. Λαμπτήρες

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα προαναφερόμενα
ανταλλακτικά του  πλαισίου  των  οχημάτων/μηχανημάτων  και  για  όλους  τους τύπους  οχημάτων-
μηχανημάτων, σε όλους τους Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης
(ΟΜΑΔΑ Α).  Η έκπτωση θα πρέπει να είναι ενιαία για όλους τους ΚΑ.  Ο προμηθευτής συμπληρώνει το
παράρτημα 1 της μελέτης.

Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές. 
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη του Δήμου
Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος).

Γ2. Για τους ταχογράφους:
-

Γ3. Για τα ΕΛΑΣΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι για τα ελαστικά, θα καταθέσουν  το έντυπο οικονομικής προσφοράς (παράρτημα 3), στο
οποίο θα φαίνεται η τιμή του κάθε ελαστικού κάθε οχήματος-μηχανήματος.  Η κατασκευαστική εταιρεία κάθε
ελαστικού μπορεί να διαφέρει από ελαστικό σε ελαστικό. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το έντυπο προσφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.  
Στην προσφορά, της οποίας η τιμή θα είναι σε ευρώ, θα φαίνονται :

1) η καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) κάθε ελαστικού (αριθμητικώς),
2) το συνολικό ΦΠΑ (αριθμητικώς)
3) το συνολικό ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως)

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για  παράδοση των  ελαστικών τοποθετημένων και
ζυγοσταθμισμένων στο κάθε όχημα/μηχάνημα.

Στα ελαστικά, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δώσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για όλα τα
είδη και τις ποσότητες των  ελαστικών (ΟΜΑΔΑ Γ).

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α' 188).  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126550




Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους, βασισμένοι
στα στοιχεία του πίνακα 1 της μελέτης, αλλά και σε στοιχεία που ίσως χρειαστεί να συλλέξουν κατά την
αυτοψία που τυχόν πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία),  υποβάλλονται
σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 

Ο Δήμος  μπορεί  να  ζητεί  από προσφέροντες  και  υποψήφιους,  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016).  
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το
εργοστάσιο,  τη  χώρα  και  το  PART  NUMBER  του  γνησίου  και  του  αντίστοιχου  εφάμιλλου,  εφόσον
προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που προσφέρεται.

7.Β   Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται  από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας.   Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης,  αν  η  υποβολή,  που  έχει  εμπρόθεσμα αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή λόγω του  πλήθους  των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.   Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί  εν  συνεχεία  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το παρόν άρθρο (σημειώνεται
ότι  τόσο στο πρωτόκολλο όσο και  στον φάκελο αναγράφεται  η ώρα και  ημέρα υποβολής και  η σχετική
καταχώρηση  στο  φάκελο  μονογράφεται  από  τον  υπεύθυνο  υπάλληλο)  και  σε  καταφατική  περίπτωση
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η
υπόλοιπη  διαδικασία  του  διαγωνισμού.  Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει  στην έναρξη της  διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  παρούσας.   Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν
γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υπoβλήθησαν  από  αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

7.Γ. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
αφορά  :  Γενικούς  όρους  υποβολής  προσφορών,  Χρόνο  και  τρόπο  υποβολής  προσφορών,  Περιεχόμενο
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής,  Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς, Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπο σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, Χρόνο ισχύος προσφορών,
Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών  (σύμφωνα με  άρθρα 100 και  102,  Ν.4412/2016),  Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (σύμφωνα με άρθρα 103 και 104, Ν. 4412/2016)
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 7.Β  της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 7.Β  της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο ή  περισσότερες  προσφορές.  Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ.4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην





περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

7.Δ.    Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής στην Επιτροπή
Αξιολόγησης, όταν αυτά του ζητηθούν:

α) απόσπασμα  ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται  από αρμόδια
δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν εμπίπτει σε
καμία  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρ.  1  του άρθρου  73,  Ν.  4412/2016.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.  Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου,

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας,  ότι  ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.

γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν : 
 τελεί υπό πτώχευση 
 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
 τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
 έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
 έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α, β και γ), αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν του έχουν υποβληθεί , μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
α)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)  διενεργηθέντες ελέγχους, ή

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531




β)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής   προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

ε) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

στ) πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,  με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται
από το Εμπορικό Επιμελητήριο.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή,  στα  κράτη  -  μέλη ή στις  χώρες  όπου δεν  προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

ζ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση  νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/ και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
  
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που  προβλέπονται  από  τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν (δεν είναι απαραίτητο) στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό,  που εκδίδεται  από τον  οργανισμό πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  για  την
απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους  πόρους,  προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 8  ο    : Αποσφράγιση των προσφορών
Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  θα  προβεί  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (άρθρο 3).  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία
των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι





λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σχετική μελέτη.  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

ΑΡΘΡΟ 9  ο   : Χρόνος ισχύος προσφοράς
Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για δώδεκα (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 10  ο    : Κριτήριο επιλογής αναδόχου
Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή χαμηλότερη τιμή στο

σύνολο της αντίστοιχης ομάδας (Α: ανταλλακτικά, Γ: ελαστικά). 

Άρθρο  11  ο   :  Διαδικασία  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών
που αναφέρονται στο άρθρο 7 (ειδικότερα : εδάφιο 7.Δ.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή Αξιολόγησης .
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υπoβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)
ημερών από την  κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν.  Η αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.
 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  καταπίπτει  υπέρ της  αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,  που είχε προσκομισθεί,  εφόσον είχε προσκομισθεί  και  η κατακύρωση
γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που προσκομίστηκε, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των  παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται  με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 12  ο   : Σύμβαση 
Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει άμεσα και  εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εάν ο ανάδοχος  δεν προσέλθει  να υπογράψει το συμφωνητικό,  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 13  ο   : Παραλαβή - Δείγματα
Η  επιτροπή  παραλαβής  θα  ελέγχει,  γενικά,  εάν  τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  είναι  τα  γνήσια  του
εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας.  Για το λόγο αυτό, η επιτροπή διατηρεί
το δικαίωμα να ζητήσει για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τη
χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα,
για  κάθε  ανταλλακτικό  που  πρόκειται  αυτή  να  παραλάβει.   Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  τα
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ανταλλακτικά δεν είναι γνήσια ή εφάμιλλα, αυτά, θα επιστρέφονται στον ανάδοχο και θα αντικαθίστανται με
δική του δαπάνη. 

Η επιτροπή παραλαβής, εκτός των ανωτέρω, μπορεί να ζητήσει και δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών
υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. Το δείγμα αυτό που λαμβάνει η επιτροπή παραλαβής
κατά  την  διαδικασία  ελέγχου  των  προς  παραλαβή  συμβατικών  υλικών,  θα  χρησιμοποιείται  είτε  για
εργαστηριακή εξέταση είτε για πρακτική δοκιμασία. 

Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται, κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή και δεν
καταβάλλεται.  Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή
μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

ΑΡΘΡΟ 14  ο   : Έξοδα -κρατήσεις
Επίσης,  ο  προμηθευτής  επιβαρύνεται  και  με  όλα  τα  έξοδα  μέχρι  τελικής  παραδόσεως  της  προμήθειας,
σχετικές κρατήσεις και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 15  ο   : Ενστάσεις  (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)
Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για την άσκηση ένστασης
κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τη
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 16  ο    : Προσφερόμενη τιμή
Οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 55/2018 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων για ταχογράφους για την
τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2018.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται ως κάτωθι :

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) ΦΠΑ 24%
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(σε € με ΦΠΑ)

59.982,29 14.395,75 74.378,04

η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων, για τo έτος
2018, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β’-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο. 
Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών παρουσιάζονται αναλυτικά
στη συνέχεια. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εφόσον δεν τηρούνται οι ζητούμενες
τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές.

Α.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για  τη  σωστή  και  ασφαλή  λειτουργία  του  κάθε
οχήματος-μηχανήματος του Δήμου που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα 1 της παρούσας.
Επίσης,  αυτά  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  εκάστοτε  κατασκευαστών  των  οχημάτων-
μηχανημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.
Σκοπός του Δήμου είναι να διασφαλίσει, εκτός από την τιμή, και την ποιότητα των ανταλλακτικών. Για το λόγο αυτό,
λοιπόν, ζητούνται ανταλλακτικά γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων ή εφάμιλλα (ή όπως αλλιώς
λέγονται : ΄΄after market΄΄ ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης)  σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2010
της  Ε.Ε.,  πράγμα  το  οποίο,  πρωτίστως,  θα δηλώνει  ο  διαγωνιζόμενος  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  και,  επιπλέον,  θα το
αποδεικνύει με τα αντίστοιχα έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας.
Σύμφωνα  με  τον  προαναφερόμενο  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  461/2010  περί  γνήσιου  και  εφάμιλλου  ανταλλακτικού,
συνάγεται ότι :
α) Γνήσια ανταλλακτικά ή εξοπλισμός είναι τα ανταλλακτικά ή ο εξοπλισμός που κατασκευάζονται
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  και  τα  πρότυπα  παραγωγής  που  παρέχει  ο  κατασκευαστής  του
αυτοκινήτου 
β) Εφάμιλλης ποιότητας, θεωρούνται τα ανταλλακτικά που είναι αρκετά υψηλής ποιότητας ώστε η
χρήση τους να μη θέτει σε κίνδυνο τη φήμη του συγκεκριμένου εξουσιοδοτημένου δικτύου. Όπως και
για κάθε άλλο κριτήριο επιλογής, ο κατασκευαστής του οχήματος μπορεί να προσκομίσει αποδείξεις
ότι ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή.
και ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι για τα ανταλλακτικά θα καταθέσουν τιμοκαταλόγους σε cd,
γνήσιων ή εφάμιλλων ανταλλακτικών (επί ποινή αποκλεισμού), και επί των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί
ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών, τα οποία θα προορίζονται για τα





οχήματα-μηχανήματα που αναφέρονται στον πίνακα 1 της παρούσης.  Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει
προσφορά   (επί ποινή αποκλεισμού)  , για όλα τα ανταλλακτικά που αφορούν όλους τους τύπους των οχημάτων, όλων
των ΚΑ, όπως αυτοί οι τύποι αναφέρονται στον πίνακα 1 και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης (ΟΜΑΔΑ Α).
Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών θα αφορά είδη τακτικής συντήρησης, ήτοι :

12. Φίλτρα
13. Μπαταρίες
14. Τακάκια (σετ)
15. Δισκόπλακες (σετ)
16. Σιαγώνες φρένων
17. Συμπλέκτης (σετ)
18. Φερμουίτ
19. Ιμάντες
20. Σετ χρονισμού
21. Φυσούνες φρένων
22. Λαμπτήρες

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  τα  ανταλλακτικά θα  καταθέσουν  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  (παράρτημα  1)  της
σχετικής μελέτης.  
Ο Δήμος διατηρεί  το δικαίωμα να ζητήσει  για το κάθε ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες  σχετικά με το
εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται
εφάμιλλα,  για  κάθε  ανταλλακτικό  που  προσφέρεται.  Έτσι  ο  Δήμος  θα  είναι  βέβαιος  ότι  η  ποιότητα  και  η
καταλληλότητα  με  την  παραπάνω  περιγραφή  διασφαλίζονται  απόλυτα.  Απορρίπτονται  ανταλλακτικά  που  δεν  είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντιστοίχων μηχανικών
μερών τους κατά περίπτωση.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την γνησιότητα (ή το εφάμιλλο) και την
καταλληλότητα των προτεινομένων ανταλλακτικών, εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή (αξιολόγησης,
ενστάσεων,  παραλαβής).   Ο  μειοδότης  θα  πρέπει  να  αποδέχεται  με  δήλωση του  η  οποία  θα  περιλαμβάνεται  στην
προσφορά του ότι  τα  προσφερόμενα ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  θα φέρουν σήμανση CE,  εκτός  από αυτά που
εξαιρούνται  από  τις  αντίστοιχες  Οδηγίες  της  Ε.Ε.  ή  Νόμους.  Η  μη  απόδειξη  ύπαρξης  της  σήμανσης  CE  για
ανταλλακτικά και αναλώσιμα, εφόσον επιβάλλεται, αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον
μειοδότη.  Ο κάθε ανάδοχος  υποχρεούται να αναλάβει  με δικά του έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών στην
Αποθήκη του Δήμου (τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ 20131, Κόρινθος), κατόπιν παραγγελίας από την αρμόδια
υπηρεσία.
Ο Δήμος θα προμηθεύεται από τον ανάδοχο τα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται για την περιοδική συντήρηση κάθε
οχήματος –μηχανήματος.
Η  επιτροπή  παραλαβής  θα  ελέγχει  εάν  τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  είναι  τα  γνήσια  του  εργοστασίου
κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι γνήσια ή
εφάμιλλα αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο και θα αντικαθίστανται με δική του δαπάνη.  Επίσης, η επιτροπή
παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  δείγμα  προς  έγκριση  για  την  τοποθέτηση  του  ανταλλακτικού  επί  του  οχήματος-
μηχανήματος.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το είδος των οχηµάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.  Επίσης, οι
ενδιαφερόμενοι εάν έχουν οποιαδήποτε απορία ή χρειάζονται διευκρινήσεις πριν την κατάθεση της προσφοράς τους,
μπορούν  να  ζητήσουν  να  λάβουν  ίδια  γνώση  των  οχημάτων  και  των  μηχανημάτων  του  Δήμου,  για  τα  οποία  θα
καταθέσουν προσφορά και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό
υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο εργασίας των οχημάτων κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη Υπηρεσία. Οι
ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των  προσφορών  τους,  βασισμένοι  στα
στοιχεία του πίνακα 1 της παρούσας, αλλά και σε στοιχεία που ίσως συλλέξουν κατά την αυτοψία που τυχόν
πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  τη  μεταφορά  και  παράδοση  του
ανταλλακτικού, στην Αποθήκη του Δήμου (Τέρμα Αδειμάντου, ΤΚ 20131, Κόρινθος).  Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε
ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.
Στην  προσφορά  του  ενδιαφερόμενου  θα  αναφέρεται  το  εργοστάσιο,  η  χώρα  κατασκευής  των  προτεινόμενων
ανταλλακτικών και η εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών.  
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των  ανταλλακτικών, μετρούμενος
από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, ο οποίος δε θα
πρέπει να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών.  Σε περίπτωση που παρέχεται μικρότερη ή και καθόλου
εγγύηση, θα πρέπει, επίσης αυτό, να αναφέρεται στην προσφορά του ενδιαφερόμενου.
Ο χρόνος  παράδοσης θα  πρέπει  να  είναι  άμεσος  για  τα  κοινά  ανταλλακτικά  με  την  αίτηση  της  υπηρεσίας  και  ο
συντομότερος  δυνατός  για  αυτά  τα  οποία  θα  πρέπει  να  παραγγελθούν  στο  εξωτερικό  από  τον  ανάδοχο.   Οι
διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν το χρόνο αυτό στις προσφορές  τους, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5)
εργάσιμες  ημέρες.  Μόνο  στην  περίπτωση  που  το  ανταλλακτικό  δεν  υπάρχει  ετοιμοπαράδοτο  και  πρέπει  να
παραγγελθεί και να έρθει από χώρα του εξωτερικού, ο χρόνος παράδοσης δε θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα πέντε (15)
εργάσιμες ημέρες.





Τυχόν  πιστοποιήσεις  κατασκευαστή  ή  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  των  εργασιών  και  υπηρεσιών  για  τον
ανάδοχο κατά ISO θα πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο προσφοράς, εφόσον υπάρχουν.  Αυτές θα τοποθετηθούν στο
φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία.

Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ)

Α/Α Περιγραφή Είδους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Θα πρέπει να είναι συμβατό /κατάλληλο για 
όλους τους τύπους ψηφιακών ταχογράφων 
και να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 
νόμου. 
Κάθε ένα ρολό θα έχει μήκος περίπου 8 
μέτρα και το κάθε ρολό θα είναι 
οπωσδήποτε ξεχωριστά συσκευασμένο για 
προστασία  από το φως και την υγρασία.  
Δείγμα απαραίτητο (επί ποινή 
αποκλεισμού).
Ενδεικτικό Πλάτος ρολού : 57mm,
Ενδεικτικό Πάχος χαρτιού : 57 microns
Κάθε κουτί θα περιέχει 3 ρολά.
Πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή.

2
ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 125 klm

Οι κάρτες (διαγράμματα) θα πρέπει να 
αποτυπώνουν τα στοιχεία από τον 
ταχογράφο με  ακρίβεια.   Θα πρέπει οι 
κάρτες να αντέχουν στο χρόνο, έτσι ώστε να
αποθηκεύονται οι καταγραφές σύμφωνα με 
τη νομοθεσία (ένα έτος).  Θα πρέπει να είναι
κατάλληλες για όλες τις συσκευές 
ταχογράφων.  Κάθε κουτί θα περιέχει 100 
κάρτες (διαγράμματα).
Πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή.

3
ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140 klm

4
ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 180 klm

 
Γ.  ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
Γενικά : 

1. Ο τύπος, οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ελαστικών,  θα πρέπει να είναι τα
ζητούμενα και κατάλληλα για τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου.

2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε αρίστη κατάσταση και να
στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.

3. Κατά  την  ημερομηνία  παράδοσης  των  ελαστικών  από  τον  προμηθευτή,  πρέπει  να  μην  έχει  συμπληρωθεί
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους.  Η ημερομηνία
παραγωγής  τους  με τη  μορφή τεσσάρων ψηφίων,  όπου  τα  δύο  πρώτα  δείχνουν την  εβδομάδα και  το δύο
τελευταία το έτος, να φαίνεται επάνω στα ελαστικά.

4. Τα  ελαστικά  πρέπει  να  αντέχουν  σε  αποθήκευση  ή  σε  λειτουργία,  σε  εύρος  θερμοκρασιών,  χωρίς  να
παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.

5. Τα χαρακτηριστικά των ελαστικών θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του
κάθε οχήματος-μηχανήματος και τη χρήση του.  Για οποιαδήποτε πληροφορία επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος θα
πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, τμήμα κίνησης οχημάτων και συνεργείο.

6. Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν αριθμό λινών ως παρακάτω :

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΛΙΝΑ

1 ΤΣΑΠΕΣ 12
2 ΦΟΡΤΗΓΑ 18
3 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 8
4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 4
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Όλα τα ελαστικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για όλες τις εποχές.
6. Τα  ελαστικά  θα  είναι  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ.  29871/2622/92  Υ.Α.  (ΦΕΚ  589  Β/30-9-1992),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7. Τα  ελαστικά  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  την  Κοιν.  Οδηγία  89/459/1989  "Για  την  προσέγγιση  των

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το ΄΄βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών
οχημάτων  με  κινητήρα  και  των  ρυμουλκούμενων  τους"  και  την  εθνική  νομοθεσία  (υπ’  αριθμ.
32496/1558/2003/03 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003) περί Καθορισμού ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των
ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων). 

8. Επί των ελαστικών θα πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή οι διαστάσεις τους, όλα τα τεχνικά τους
στοιχεία,  καθώς και το εργοστάσιο και η εβδομάδα παραγωγής τους,  όπως προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Οι σημάνσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής
διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

9. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάυλον αποκλείονται.
10. Τα  ελαστικά  θα  παραδίδονται  τοποθετημένα  σε  κάθε  όχημα/μηχάνημα  και  θα  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου

κατασκευαστικού οίκου.  Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται (επί ποινή αποκλεισμού) σε εγκαταστάσεις εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.

11. Όλα τα ελαστικά θα παραδοθούν, πρώτα, στην Υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία, και τελικά, αυτά θα
παραδοθούν  ζυγοσταθμισμένα και  τοποθετημένα με μέριμνα και  έξοδα του προμηθευτή στα οχήματα του
Δήμου.

Γενικά, όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) :
1. Ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010, ΦΕΚ 1625 Β’). 
2. Ελαστικών οχημάτων (ΠΔ 109/2004, ΦΕΚ 75Α/05.03.2004).

είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να συμμετέχουν σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα συστήματα, 
τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή συλλογικά, αξιολογούνται, εγκρίνονται και ελέγχονται από τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης.

Όλα τα ανωτέρω θα δηλώνονται με αποδοχή των όρων της διακήρυξης ως αναφέρεται στο μέρος
Β.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ-1.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική
επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο
94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και  με ποινή αποκλεισμού (για τις περιπτώσεις που
αναφέρεται), τα κάτωθι στοιχεία:

1. (Για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ και ΕΛΑΣΤΙΚΑ) 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει  να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/86 (το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται), στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση με όλους τους
όρους της διακήρυξης και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.  

2. (Για  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  και  ΕΛΑΣΤΙΚΑ)   Ε  άν  η  έδρα  του  προμηθευτή  είναι  εκτός  των  ορίων  της
Κορίνθου, αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργάζεται με προμηθευτή που έχει έδρα εντός των ορίων
της  Κορίνθου. Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  επί  ποινή
αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του συνεργαζόμενου τρίτου ότι
αποδέχεται τη συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο για τη σύμβαση που θα προκύψει από τη δημοπρασία και
ότι αυτός αποδέχεται τους όρους της σχετικής διακήρυξης (αριθμός μελέτης : 55/2018).

3. (Για  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ  και  ΕΛΑΣΤΙΚΑ)  Περιγραφή  των  προσφερόμενων
ειδών  στην  Ελληνική  ή  σε  επίσημη  μετάφραση  στα  Ελληνικά  αν  είναι  σε  γλώσσα  πλην  της  Αγγλικής.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και  τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει  τα απαραίτητα
prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση
του  κάθε  προσφερόμενου  είδους  με  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών.   Τυχόν  πιστοποιήσεις,
Εγκρίσεις, Πιστοποιητικά τοποθετούνται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.  Τα κατατιθέμενα δελτία τεχνικών
χαρακτηριστικών, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε





αντίθετη περίπτωση,  θα πρέπει  να συνοδεύονται  από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.  1599/86, (το
γνήσιο  της  υπογραφής  δεν  απαιτείται)  από  τον  οικονομικό  φορέα,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.

4. (Για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και ΕΛΑΣΤΙΚΑ) Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης  αποβλήτων  συσκευασιών  και  άλλων  προϊόντων)  των  υπόχρεων  διαχειριστών  (παραγωγοί  /
κατασκευαστές,  εισαγωγείς) των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται  στον διαγωνισμό και  που εμπίπτουν σ'
αυτή  την  υποχρέωση  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις.   Οι  υπόχρεοι  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  Αριθμό
Μητρώου Παραγωγού. 

5. (Για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) Εφόσον το προσφερόμενο  ανταλλακτικό είναι εφάμιλλο και άριστης ποιότητος (όχι
διαλογής), στο φάκελο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και σχετικά έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας
εταιρείας του ανταλλακτικού, τα οποία πιστοποιούν το γεγονός αυτό.  

6. (Για  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)  Στην  προσφορά  του  ενδιαφερόμενου  θα  αναφέρεται  το  εργοστάσιο,  η  χώρα
κατασκευής των προτεινόμενων ανταλλακτικών και η εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών.  

7.  (Για ΕΛΑΣΤΙΚΑ)  Έγκριση τύπου ΕΚ του ελαστικού με τον αριθμό της έγκρισης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589 Β/30-9-1992).

Για τα ελαστικά με α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού 3,4,5 δεν  απαιτούνται  τα  ανωτέρω 3,  4,  7,  Οι σχετικές
απαιτήσεις θα καλύπτονται με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.   1599/86 (το γνήσιο της υπογραφής δεν απαιτείται),





ΜΕΡΟΣ Β’- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τις με Κ.Α. πιστώσεις:

Α/Α ΚΑ ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 2018 

ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 2018

(€)

1 10-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 696,48 1.500,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 803,52

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 13.854,80

2 20-6671.0001 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 3.658,00 43.900,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 26.387,20

3 20-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 10.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 10.000,00

4 30-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.047,44 10.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.952,56

5 30-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 189,60 2.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1.810,40

6 35-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 4.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.987,84

7 35-6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1.990,20

8 45-6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 742,08 1.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 257,92

ΣΥΝΟΛΟ 74.378,04 74.400,00

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων.

Η προμήθεια  περιλαμβάνει,  σύμφωνα  με  την  ταξινόμηση  κατά  CPV (κοινό  λεξιλόγιο  για  τις  δημόσιες
συμβάσεις) και τον Κανονισμό (ΕΚ)213/08: 
Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ

1 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά
2 32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων
3 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια ανταλλακτικών περιοδικής συντήρησης, για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων, όπως
αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στα τεύχη της παρούσας μελέτης, προϋπολογίστηκε στο ποσό των 74.378,04 ΕΥΡΩ
(ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. του έτους 2018.  Αναλυτικά ο προϋπολογισμός
έχει ως εξής :

Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΜΕ ΦΠΑ (€)

1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 10/6671.0001 696,48
2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 20/6671.0001 13.854,80

3
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
20

20/6672.0001 0,00

4 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 30/6671.0001 5.047,44

5
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
30 

30/6672.0001 189,60

6 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 35/6671.0001 0,00

7
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
35 

35/6672.0001 0,00

8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 45/6671.0001 742,08
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (1-8) 20.530,40
ΦΠΑ 24% ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟ
(€) 3.973,63

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) 16.556,77

Β.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ)

Α/Α Περιγραφή Είδους
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

(τεμ)
Τιμή

Μονάδος (€)

Κόστος
Δαπάνης

(€)

1 ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 3 ΤΕΜ.) Τεμ. 100 11,50 1.150,00

2 ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 
125 klm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) Τεμ. 280 6,00 1.680,00

3 ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 
140 klm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) Τεμ. 10 6,00 60,00

4 ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 
180 klm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) Τεμ. 10 6,00 60,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.950,00
ΦΠΑ 24% 708,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

3.658,00

Γ.  ΕΛΑΣΤΙΚΑ





ΚΑ Α/Α
Περιγραφή
ελαστικού

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος (€)
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Κόστος
Δαπάνης

(€) ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

10/6671.0001 1 185/R60-15 ΤΕΜ 4 52,00 208,00

2 195/R70-15 ΤΕΜ 4 65,00 260,00

3 2.50-17 ΤΕΜ 2 30,00 60,00

4 130/90-10 ΤΕΜ 2 30,00 60,00

5 120/90-10 ΤΕΜ 2 30,00 60,00
ΣΥΝΟΛΟ 1 648,00

20/6671.0001 6 295/R80-22.5 ΤΕΜ 10 325,00 3.250,00

7 315/R70-22.5 ΤΕΜ 10 386,00 3.860,00

8 315/R80-22.5 ΤΕΜ 10 330,00 3.300,00

9 265/R70-19.5 ΤΕΜ 10 190,00 1.900,00

10 205-16 ΤΕΜ 10 75,00 750,00

11 175/R70-13 ΤΕΜ 10 50,00 500,00

13 11-22.5 ΤΕΜ 10 275,00 2.750,00

14 195/R70-15 ΤΕΜ 10 65,00 650,00

15 13-22.5 ΤΕΜ 10 380,00 3.800,00

16 185/R60-15 ΤΕΜ 10 52,00 520,00

ΣΥΝΟΛΟ 1 21.280,00
20/6672.0001 17 20,5-25 ΤΕΜ 4 1.793,63 7.174,52

18 215/R75-17.5 ΤΕΜ 2 190,00 380,00

19 265/R70-19.5 ΤΕΜ 2 190,00 380,00

20 195/R70-15 ΤΕΜ 2 65,00 130,00
ΣΥΝΟΛΟ 2 8.064,52

30/6671.0001 21 12-22.5 ΤΕΜ 4 290,00 1.160,00

22 195/R70-15 ΤΕΜ 4 65,00 260,00

23 315/R80-22.5 ΤΕΜ 4 330,00 1.320,00

24 205-16 ΤΕΜ 4 75,00 300,00

25 175/R70-13 ΤΕΜ 4 50,00 200,00

26 295/R80-22.5 ΤΕΜ 2 325,00 650,00

27 185/R60-15 ΤΕΜ 2 52,00 104,00
ΣΥΝΟΛΟ 3 3.994,00

30/6672.0001 28 195/R70-15 ΤΕΜ 4 65,00 260,00

29 18.4-26 ΤΕΜ 2 600,00 1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 4 1.460,00
35/6671.0001 30 205-16 ΤΕΜ 4 75,00 300,00

31 315/R80-22.5 ΤΕΜ 6 330,00 1.980,00

32 185/R6015 ΤΕΜ 8 52,00 416,00

33 195/R70-15 ΤΕΜ 8 65,00 520,00

ΣΥΝΟΛΟ 5 3.216,00
35/6672.0001 34 235/R75-15 ΤΕΜ 9 95,00 855,00

35 205-16 ΤΕΜ 10 75,00 750,00

ΣΥΝΟΛΟ 7 1.605,00
45/6671.0001 36 185/R60-15 ΤΕΜ 4 52,00 208,00

ΣΥΝΟΛΟ 8 208,00
ΣΥΝΟΛΟ (1-8) 40.267,52





ΦΠΑ 12.045.52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.189,64

Ο ανάδοχος βαρύνεται με :
 όλες τις νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α.

α΄ βαθμού, εισφορές κλπ.,  
 τη  δαπάνη  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης,  αρχικής  και  τυχόν

επαναληπτικής. 
 Την εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης όπως

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

Κόρινθος, 22/08/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κόρινθος, 22/08/2018

Η συντάκτρια Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων

ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3





ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο   : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων για ταχογράφους, για 
το Δήμο Κορινθίων, για το έτος 2018.

ΑΡΘΡΟ 2  ο  : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

21. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

22. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.
23. Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή

τροποποιείται.
24. Το  N.  3852/4.6.2010  (ΦΕΚ  87Α/7-6-2010)   περί  ΄΄Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
25. Το  N.  3861/10  (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος  Α):  Ενίσχυση της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις

26. Το  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α/15-09-2011)  περί  ΄΄Σύστασης  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων-Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Του  Ν.4250/14  (ΦΕΚ  74/26.03.2014  τεύχος  Α'):Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  -  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (.Α'  161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις.

28. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

29.    Το Ν.4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24112014) : Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, και
ειδικότερα το άρθρο 8 περί περιεχόμενου τιμολογίου.

30. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14).

31. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α') : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική
Μορφή ('Αυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα του άρθρου 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος

32. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

33. του  ΦΕΚ  133/Α/19-07-2018  (Ν.  4555/2018)  :  Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

34. Την Αριθμ.  41624/2057/Ε103/10 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1625 Β/11-10-2010) :  Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση  των  αποβλήτων  ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  των  οδηγιών,
2006/66/ΕΚ  «σχετικά  με  τις  ηλεκτρικές  στήλες  και  τους  συσσωρευτές  και  τα  απόβλητα  ηλεκτρικών  στηλών  και
συσσωρευτών και  με την  κατάργηση της  οδηγίας  91/157/  ΕΟΚ» και  2008/103/ΕΚ «για  την  τροποποίηση της  οδηγίας
2006/66/ΕΚ  σχετικά  με  τις  ηλεκτρικές  στήλες  και  τους  συσσωρευτές  και  τα  απόβλητα  ηλεκτρικών  στηλών  και
συσσωρευτών,  όσο  αφορά  την  τοποθέτηση  ηλεκτρικών  στηλών  και  συσσωρευτών  στην  αγορά»,  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

35. Την αριθμ. 39200/15 (ΦΕΚ 2057 Β/18-09-2015) Κ.Υ.Α. : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής
απόφασης  (Β΄1625),  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  2013/56/ΕΕ  «για  την  τροποποίηση  της  οδηγίας
2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές
και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχεί-ων-κουμπιών με
χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  υδράργυρο  και  για  την  κατάργηση  της  απόφασης  2009/603/  ΕΚ  της  Επιτροπής»,  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041




36. Την  ΚΥΑ  Η.Π.23615/651/Ε.103  (ΦΕΚ  1184/Β/9-5-2014)  :  Καθορισμός  κανόνων,  όρων  και  προϋποθέσεων  για  την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις  της Οδηγίας  2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»,  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.

37. Το  Π.Δ.  109/04  (ΦΕΚ  75  Α’/5-3-04)  :  Mέτρα  και  όροι  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους.

38. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

39. τις  με  αρ.  1011-1018/2018  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  του  Δημάρχου  Κορινθίων  και  των
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού,

40. της με αρ. ΧΧ/ΧΧ/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού,
έγκρισης  τευχών  δημοπράτησης,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  και  τεχνικών  προδιαγραφών για  την
΄΄Προμήθεια  ανταλλακτικών,  ελαστικών  και  αναλωσίμων  για  ταχογράφους  για  την  τακτική
συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου΄΄.

ΑΡΘΡΟ 3  ο  : Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι: α) η διακήρυξη του διαγωνισμού, β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, γ) οι τεχνικές
προδιαγραφές της υπ. αρ.  55/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, δ) τυχόν συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω, προσφορά αναδόχου.

Η εκτέλεση της  προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί  με συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό,  με σφραγισμένες  προσφορές  και  με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή στο σύνολο ανά ομάδα
(ανταλλακτικά, αναλώσιμα ταχογράφων, ελαστικά), για την ανάδειξη προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4  ο  : Σύμβαση
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει  για  υπογραφή του συμφωνητικού εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης

ΑΡΘΡΟ 5  ο  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν
του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας,  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή της  σχετικής  σύμβασης,  προσκομίζοντας  επί  ποινή
αποκλεισμού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Οι  εγγυητικές  κατατίθενται  υπό  μορφή  γραμματίου  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  εγγυητικής  επιστολής
αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΕΕ ή από Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

ΑΡΘΡΟ 6  ο  : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου
Ο  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  για  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,
κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος  από την  κατακύρωση ή ανάθεση  που έγινε  στο όνομά του και  από κάθε δικαίωμα που
απορρέει απ' αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που
απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε
ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο
ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  : Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα
της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  εκτός  του  Φ.Π.Α.  που  βαρύνει  τον  εργοδότη,  καθώς  και  τις  δαπάνες  δημοσίευσης  της
διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  : Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής





Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τους ειδικούς όρους
που θα περιληφθούν στη σύμβαση.

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή η οποία δεν αναθεωρείται.  Η ισχύς της
προσφοράς θα πρέπει να είναι δώδεκα (12) μήνες.

Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών και με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που διενεργούν τον  έλεγχο  και  την
πληρωμή.

Ο ανάδοχος θα εκδώσει και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο) για το 100%  της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων].
Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά
την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 9  ο  : Τόπος - χρόνος παράδοσης
Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  είδη  τμηματικά  εντός  είκοσι  (20)  ημερών από την  σχετική παραγγελία  στην
Αποθήκη  του  Δήμου  Κορινθίων  (τέρμα  Αδειμάντου,  ΤΚ.  20131,  Κόρινθος,  τηλ.  27410-23132),  παρουσία  της  αρμόδιας
Επιτροπής Παραλαβής. 

Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του  αρχικού  συμβατικού  χρόνου
παράδοσης,  υπό τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 206 του ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται  από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα
ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
επιτροπή παραλαβής,  για  την ημερομηνία  που προτίθεται  να παραδώσει  το υλικό,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες
νωρίτερα.

Μετά από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  στην  υπηρεσία
αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, όπως πιο πάνω ορίζεται, εντός ενός (1)
έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία.  Μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία παράδοση.

ΑΡΘΡΟ 10  ο  : Υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα
αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της. 
2. Σε περίπτωση που αποσυρθεί κάποιο όχημα/μηχάνημα από την κυκλοφορία ή αυτό πάψει να είναι πλέον για κάποιο
λόγο στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μη χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά ή ελαστικά γι’
αυτό και να μη δαπανήσει όλο το ποσό της εκάστοτε σύμβασης που θα προκύψει από το διαγωνισμό αυτό.  Το συμβατικό ποσό
θα δαπανηθεί μόνο σε όσα οχήματα υπάρχει ανάγκη συντήρησης-αλλαγής ελαστικών.
3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύ-ουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί  από
εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου. 
5. Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ΑΡΘΡΟ 11  ο  : Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, δικαιολογητικά,
κλπ.) των προσφορών τους.

• Όλες  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  θα  είναι  σε  έντυπο  του  Ν.  1599/86  υπογεγραμμένες  ή  σε  περίπτωση  αλλοδαπού
συμμετέχοντος κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του.

• Επίσης  ρητή  αναλυτική  δήλωση  για  την  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των  προσφερόμενων  ειδών  σε  σχέση  με  τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.





• Όλα  τα  στοιχεία  αυτά  θα  είναι  απολύτως  δεσμευτικά  γι'  αυτούς,  κατά  την  υπογραφή της  σύμβασης  και  κατά  τη
διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.

                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ





ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

10/6671.0001
1 KHY 5108 DAIHATSU ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JDAJ102G000505071 K3

2 KHI 5477 RENAULT ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VF1FDCCH522268648 59WA7

3 ΕΗΜ 1231 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ ZAPC1900000006574 TEC3M-78892

4 ΕΗΜ 1232 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ ZAPC1900000008095 TEC3M-79732

5 ΕΗΜ 1233 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ ZAPC1900000007237 TEC3M-79766

6 ΕΗΜ 1492 LUOVANE ΔΙΚΥΚΛΟ LATDV050AVL000586 139FM-00025501

7 ΕΗΜ 1494 DAYANG ΔΙΚΥΚΛΟ LATDV050AVL000448 139FM-00025346

8 ΚΡΤ 101 MOTIVE ΔΙΚΥΚΛΟ RFVCPCPC121200777 C1H01521

9 ΡΒΗ 592 TAIZHOU ZHONGNEG MOT
ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. 
Πλ:81158605)

81158605 BN157QMJ

10 ΡΒΗ 595 TAIZHOU ZHONGNEG MOT
ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. 
Πλ:81158597)

81158597 BN157QMJ

11 ΥΡ 9200 TAIZHOU ZHONGNEG MOT ΔΙΚΥΚΛΟ FCS2T-0029700 FCS4436565

12 ΕΗΜ 4853 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ LBMC25COX00092672 C25CM2014881

      

Κόρινθος, 22/08/2018 Κόρινθος, 22/08/2018
Η Συντάκτρια

ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3





 20/6671.0001     

13 ΚΗΥ 2102 MERCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB65610715599661 44190510616182

14 ΚΗΥ 2184 MERCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB65203915747403 44192310650850

15 ΚΗΥ 2219 MAN AΠΟΡΡΙΜ. WMAL872523Y043317 D0826LFL03

16 ΚΗΥ 2244 MAN AΠΟΡΡΙΜ. WMAL87ZZZYY053464 D0826LFL09

17 ΚΗΗ 2940 ΜΕRCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB9525031L387002 OM 906 LAIV1

18 ΚΗΙ 5490 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ. WDB9525031K947087 OM906LAIII/2

19 KHI 5499 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ. WDB9700651L091564 OM904LAIII/5

20 ΚΗΥ 2192 MITSUBISHI ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ MMBYNK740WD035713 4D56

21 YOX 1104 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ XLERM4X2Z04357107 DSC910L434020491

22 Α.Α.Κ - 4 PIAGGIO ΦΟΡΤΗΓΟ ZAPS8500000568955 HC

23 ΚΗΙ 5514 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ. VF644AGL000001012 DXIS

24 ΚΗΙ 5515 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ. VF644AGL000000976 DXIS

25 ΚΗΙ 5516 ΜΕRCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB9525031L173908 OM906LAIV/3

26 ΚΗΗ 2947 MΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜ WMAN08ZZ2AY243157 DO836LFL65

27 ΚΗΥ 2202 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ WDB970073IK375579 OM906LAII/100

28 ΚΗΥ 5112 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ WDB9525031K547945 OM906LAII/1

29 ΚΗΗ 5452 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜ YV2TH60A1AB557481 D7F290

30 ΚΗΙ 5501 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ VF622ACA000113539 DC16ACJ01

31 ΚΗΥ 2209 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ WDB9700731K405373 OM906LAII/1

32 ΚΗΙ 5513 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ WDB9700531K342185 OM904LAII/4

33 ΚΗΗ 5465 MΙΤSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ MMBENKB407D025499 4D 56

34 KHH 2950 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ZCFA1VM1402558226 F4AE3681A*

35 ΚΗΗ 2902 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ MMBCNK740YD003583 4D56

36 ΚΗΥ 5136 RENAULT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VF1NDDCL521893218 S9WA7

37 ΚΗΙ 5494 HYUNDAI ΜΙΝΙ BUS NLJWWH7WP5Z032061 G4JS

38 ΚΗΗ 2931 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ WDB9525031K566998 OM906LAII3

39 ΚΗΥ 2243 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ MMBCNK74DYD038679 4D56





40 ΚΗΗ 5467 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9525021K598962  

41 ΚΗΗ 2916 CITROEN ΦΟΡΤΗΓΟ VF7GBKFWB94177577 KFW

42 ΚΗΥ 2191 ΜΙΤSUBISHI TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ MMBONK64PVD025050 4D56

 20/6672.0001     
43 ΜΕ 107063  JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ SLP436Z06E1305022  

44 ΜΕ 92449 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 204E22308  

45 ΜΕ 37392 IVECO ΣΚΟΥΠΑ ZCFAIGD000B031898  

46 ΜΕ 92404 IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ZCFA1AF1202487625  

47 ΜΕ 70089 MAN ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ WMAL25ZZZ2Y096266  

48 ΜΕ 117488 VOLVO ΣΑΡΩΘΡΟ YV2TBMOAX8B503693  

49 ΜΕ 117487  BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ TEB50CS1088100249  

50 ΜΕ 68280 RAM ΤΣΑΠΑ 06478  

51
ΜΕ 68558 CATERPILLAR 963 

EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ 
0372)

21Z03072  

52 ΜΕ 95964 HYUNDAI ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ LD0110932  

53 ME 122529 LIEBHERR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 350/2698  

54 ΜΕ 113702 ΝΙSSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWASHTF2492102710 628900Β

55 ΜΕ 129346 ΝΙSSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWASHTF 2481-061354 YD25-617382

56 ΜΕ 117491 PIAGGIO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ZAPS8500000580863  

      

 30/6671.0001     
57 ΚΗΙ 5483 ΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟ WMAM081036M150993 D0826LF06

58 ΚΗΥ 2226 VW ΦΟΡΤΗΓΟ WV1ZZZ9KZYR503518 IY

59 ΚΗΥ 2153 MERCEDES ΓΕΡΑΝΟΣ 38000214276007 35394210431122

60 ΚΗΥ 2193 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ WDB67401415386993 OM366I

61 ΚΗI 5479 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ JMZUN1B22OW199370 WL

62 KHI 5498 HYUNDAI MINI BUS NLJWWH7WP5Z032033 G4JS

63 ΚΗΗ 2928 ΤΟΥΟΤA ΑΓΡΟΤΙΚΟ AHTFR29G007020822 2KD-FTV





64 A.A.K.-5 PIAGGIO ΦΟΡΤΗΓΟ 01384  

65 ΚΗΗ 2914 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ WOLOXCF2584318016 Z13DTJ

66 KHY 2208 HYUNDAI EΠΙΒΑΤΙΚΟ KMHVA21LPXU427488 G4EHX

      

 30/6672.0001     
67 ΜΕ 26846 JCB

TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

341626/P  

68 ME 117492 BOBCAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ 531040081  

69 ME 80518 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWASBFTL032175636  

70 ME 88755 JCB TΣΑΠΑ SLP3CXTS6E0969442  

71 ΜΕ 45017 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ FKI93F21235  

72 ME 128150 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CX4TV02112300  

73 Α.Α.Κ.-3 ΤΥΠΟΥ BOBCAT
ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ
(152763000000)
(102991/400)  

 

      

35/6671.0001     
74 ΚΗΥ 2160 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ JMBCNK12000290 4G632771

75 ΚΗH 2919 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΟ WDB9525031L364745 OM906LAIV3

76 KHI 5506 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ MROHR22G101500159 2KD

77 KHH 2949 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ MMCENKB409D005510 4D56

78 KHH 2942 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΟ YV2VBN0A79B546601 D7E320

79 KHH 2911 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΟ YV2VBM0A48B524516 D7E240

80 KHI 5517 SCANIA ΥΔΡΟΦΟΡΟ 4219744 DS11024039362

81 KHI 4148 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ JMZUF8UL200709550 WL

82 KHI 5487 ΝΙSSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JN1BAAN15U0532116 GA14294742B

83 KHI 5484 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SFAKXXBDVKKA43335 4BAKA43335

     

 35/6672.0001     





84 ΜΕ 113688 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ JMZUN82128W687922 917247

85 ME 104409 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ JMZUN82128W682966 904792

86 ME 107054 LOADSTAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ HCA-19607 37829

87 ME 109636 MULTICAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ WMU2M26E48W000133 56C03082

88 Α.Α.Κ.-1 MULTICAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ WMU2M26E48W000130  

89 NEO Α.Α.Κ.-2 DODGE DACOTA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1Β7ΧGG23X6PS198400  

90 ME 109644 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1440 YD25082355T

     

45/6671.0001
91 ΚΗΥ 2229 VW-CADDY TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ WV1ZZZ9KZR503521 IY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ





Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κ.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ

ΦΠΑ (€)

ENIAIA ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (%)

ΣΕ €

ENIAIA ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

      

1
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10

10/6671.0001 696,48
  

2
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
20

20/6671.0001 13.854,80
  

3
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
30 

30/6671.0001 5.047,44
  

4
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 

30/6672.0001 189,60
  

5
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
45 

45/6671.0001 742,08
  

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (1-8) 20.530,40   

 ΦΠΑ 24% ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟ (€)

3.973,63
  

 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) 16.556,77   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΓΙΑ  OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
 





A/A
ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ (€)

10/6671.0001    

1 185/R60-15 ΤΕΜ 4  

2 195/R70-15 ΤΕΜ 4  

3 2.50-17 ΤΕΜ 2  

4 130/90-10 ΤΕΜ 2  

5 120/90-10 ΤΕΜ 2  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(10/6671.0001)
 

 20/6671.0001    

6 295/R80-22.5 ΤΕΜ 10  

7 315/R70-22.5 ΤΕΜ 10  

8 315/R80-22.5 ΤΕΜ 10  

9 265/R70-19.5 ΤΕΜ 10  

10 205-16 ΤΕΜ 10  

11 175/R70-13 ΤΕΜ 10  





13 11-22.5 ΤΕΜ 10  

14 195/R70-15 ΤΕΜ 10  

15 13-22.5 ΤΕΜ 10  

16 185/R60-15 ΤΕΜ 10  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(20/6671.0001)
 

 20/6672.0001    

17 20,5-25 (12λινα) ΤΕΜ 4  

18 215/R75-17.5 ΤΕΜ 2  

19 265/R70-19.5 ΤΕΜ 2  

20 195/R70-15 ΤΕΜ 2  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(20/6672.0001)
 

 30/6671.0001    

21 12-22.5 ΤΕΜ 4  

22 195/R70-15 ΤΕΜ 4  

23 315/R80-22.5 ΤΕΜ 4  





24 205-16 ΤΕΜ 4  

25 175/R70-13 ΤΕΜ 4  

26 295/R80-22.5 ΤΕΜ 2  

27 185/R60-15 ΤΕΜ 2  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(30/6671.0001)
 

 30/6672.0001    

28 195/R70-15 ΤΕΜ 4  

29 18.4-26 (12λινα) ΤΕΜ 2  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(30/6672.0001)
 

 35/6671.0001    

30 205-16 ΤΕΜ 4  

31 315/R80-22.5 ΤΕΜ 6  

32 185/R6015 ΤΕΜ 8  

33 195/R70-15 ΤΕΜ 8  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(35/6671.0001)
 





 35/6672.0001    

34 235/R75-15 ΤΕΜ 9  

35 205-16 ΤΕΜ 10  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(35/6672.0001)
 

45/6671.0001  

36 185/R60-15 ΤΕΜ 4  

   
ΣΥΝΟΛΟ

(45/6671.0001)
 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

   ΦΠΑ 24%  

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ :

    

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ENTYΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
 





A/A
ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΜΑΡΚΑ)
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

10/6671.0001   

1 185/R60-15 ΤΕΜ 4   

2 195/R70-15 ΤΕΜ 4   

3 2.50-17 ΤΕΜ 2   

4 130/90-10 ΤΕΜ 2   

5 120/90-10 ΤΕΜ 2   

 20/6671.0001     

6 295/R80-22.5 ΤΕΜ 10   

7 315/R70-22.5 ΤΕΜ 10   

8 315/R80-22.5 ΤΕΜ 10   

9 265/R70-19.5 ΤΕΜ 10   

10 205-16 ΤΕΜ 10   

11 175/R70-13 ΤΕΜ 10   

13 11-22.5 ΤΕΜ 10   





14 195/R70-15 ΤΕΜ 10   

15 13-22.5 ΤΕΜ 10   

16 185/R60-15 ΤΕΜ 10   

 20/6672.0001     

17 20,5-25 ΤΕΜ 4   

18 215/R75-17.5 ΤΕΜ 2   

19 265/R70-19.5 ΤΕΜ 2   

20 195/R70-15 ΤΕΜ 2   

 30/6671.0001     

21 12-22.5 ΤΕΜ 4   

22 195/R70-15 ΤΕΜ 4   

23 315/R80-22.5 ΤΕΜ 4   

24 205-16 ΤΕΜ 4   

25 175/R70-13 ΤΕΜ 4   

26 295/R80-22.5 ΤΕΜ 2   





27 185/R60-15 ΤΕΜ 2   

 30/6672.0001     

28 195/R70-15 ΤΕΜ 4   

29 18.4-26 ΤΕΜ 2   

 35/6671.0001     

30 205-16 ΤΕΜ 4   

31 315/R80-22.5 ΤΕΜ 6   

32 185/R6015 ΤΕΜ 8   

33 195/R70-15 ΤΕΜ 8   

 35/6672.0001     

34 235/R75-15 ΤΕΜ 9   

35 205-16 ΤΕΜ 10   

 45/6671.0001     

36 185/R60-15 ΤΕΜ 4   

      





    

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6158
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32, ΤΚ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ
- Τηλέφωνο: 2741362808
- Ηλ. ταχυδρομείο: e.kamtsiora@korinthos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.korinthos.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του σχετικού
CPV):΄΄ ‘’Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων για ταχογράφους για
την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου’’ 
με CPV : [34913000-0]-Διάφορα ανταλλακτικά
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003600888 (πρωτογενές αίτημα)
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 2
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 55/2018 (αριθμός 
μελέτης)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……]
[……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι





προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …):

[……]





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε
να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς.





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 





[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

[……..........]





προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]





β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]





Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]xlvi





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   





i

Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει  δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και  επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.





xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,᾽
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται  για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)





xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η  απόδοση  όρων είναι  σύμφωνη με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου 73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxixΟι  αναθέτουσες αρχές  μπορούν να  ζητούν έως τρία έτη και  να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xlΠρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xliΌσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην





αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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