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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση Κολιάτσου 32 & Ερμού

Πόλη Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός 20131

Τηλέφωνο 27413 61082, 27410 27029

Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a  .  giavasi  @  korinthos  .  gr

c  .  zafeiropoulos  @  korinthos  .  gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Ά. Γιαβάση – Για θέματα Διακήρυξης

Χ. Ζαφειρόπουλος – Για θέματα Μελέτης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.korinthos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2 Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 3

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.korinthos.gr

β) Επίσης  οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν

να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τον

παραπάνω πίνακα.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης5. 

1

Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπικού  μηχανήματος  (FAX),  η  διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της

υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2

παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
3 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης,

Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14

του ν. 4270/14. 
4 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ)

Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική

προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
5 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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Η δαπάνη για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια ύψους 54.847,68  € [συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ] θα επιβαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδου του προϋπολογισμού έτους 2020 ως εξής:

Κ.Α.Ε Ποσό

10/6671.0001 1.178,00

10/6263.0001 49,60

20/6671.0001 13.888,00

20/6263.0001 9.672,00

20/6672.0001 7.023,36

20/6264.0001 3.100,00

30/6671.0001 4.712,00

30/6263.0001 1.016,80

30/6672.0001 766,32

30/6264.0001 2.976,00

35/6671.0001 5.952,00

35/6263.0001 1.140,80

35/6672.0001 2.170,00

35/6264.0001 496,00

45/6671.0001 558,00

45/6263.0001 148,80

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων για ταχογράφους και υπηρεσίες

πλυσίματος  για  την  τακτική  συντήρηση  των οχημάτων και  μηχανημάτων  του  Δήμου  για  το  έτος  2020

σύμφωνα  με  την  μελέτη  με  αρ.  37/2020  του  Τμήματος  Οχημάτων  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και

Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων,  προϋπολογισμού δαπάνης 54.847,68 € συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.

� Σημειώνεται ότι η Ομάδα Δ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ» της Μελέτης με αρ.37/2020 θα ανατεθεί με τη διαδικασία

της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/202 και κατ΄εφαρμογή της παρ. 10.

«Κατά  παρέκκλιση  από  τα  προβλεπόμενα  στις  παραγράφους  8  και  9,  οι  αναθέτουσες  αρχές

μπορούν  να  αναθέτουν συμβάσεις  για  μεμονωμένα  τμήματα  κατά τις  διατάξεις  του  παρόντος

Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ,

είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα.

Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το

20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η

προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών» του άρθρου 6

του ν.4412/2016.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) :

α/α CPV Περιγραφή

1 34913000-0 ∆ιάφορα ανταλλακτικά
2 32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδοµένων
3 50112300-6 Πλύσιµο αυτοκινήτων και παρόµοιες 

υπηρεσίες
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα6:

ΤΜΗΜΑ 1: Ομάδα Α της Μελέτης με αρ. 37/2020 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 27.232,00 € πλέον

ΦΠΑ 6.535,68 €

ΤΜΗΜΑ  2:  Ομάδα  Β  της  Μελέτης  με  αρ.  37/2020  «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ)»,  εκτιμώμενης  αξίας

2.000,00€ πλέον ΦΠΑ 480,00€.

ΤΜΗΜΑ  3:  Ομάδα  Δ  της  Μελέτης  με  αρ.  37/2020  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ)  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 3.600,00€.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, δηλαδή για μια ή περισσότερες από τις Ομάδες

Α, Β και Δ της Μελέτης με 37/2020 [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]7

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3).8

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  54.847,68  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 44.232,00

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  της

παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
9 της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως10:

του ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

6 Πρβλ  άρθρο  59  ν.4412/2016.  Οι  A.A.  μπορούν  να  αποφασίζουν  να  αναθέτουν  μια  σύμβαση  υπό  τη  μορφή  χωριστών

τμημάτων  και  μπορούν  να  προσδιορίζουν  το  μέγεθος  και  το  αντικείμενο  των  τμημάτων  αυτών.  Σε  περίπτωση  που
αποφασίσουν  να μην  υποδιαιρέσουν  σε  τμήματα,  απαιτείται  να  αναφέρουν  στο  παρόν  σημείο  της  Διακήρυξης  ή  σε
Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους 

7 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα)
8 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα

τμήματα
9 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
10 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με

την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των

μελών τους με κλήρωση»,

του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες

διατάξεις”,

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των

άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης

«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης   

του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α)  και συγκεκριμένα του άρθρου 107- Τροποποιήσεις του Ν.

4412/2016

του ν.4605/2019 (ΦΕΚ ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α)  και συγκεκριμένα του άρθρου 43- Τροποποιήσεις του

Ν. 4412/2016

του ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός

εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

ν.  3852/4.6.2010  (ΦΕΚ  87Α/7-6-2010)  περί  ΄΄Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄

του ν.3438/2006 και συγκεκριμένα του άρθρου 13

του ν.4320/2014 και συγκεκριμένα του άρθρου 37

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που ανα-

φέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συ-

νόλου 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 παρα-

πάνω 

− την μελέτη με αρ. 37/2020  της ΔΚΑΝ του Δήμου Κορινθίων

− Την με αρ. ΑΑΥ 32981/1096/30-10-2020 [ΑΔΑ: ΨΕΒΗΩΛ7-ΡΘ1]
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− την με αριθμό 57/596/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού και έγκρισης των

όρων διακήρυξης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο  διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα
Κορίνθου, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος), οδός Κολιάτσου 32 & Ερµού στην
Κόρινθο,   την  28-12-2020,  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10.00 π.µ. (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας
του  διαγωνισµού  &  έναρξη  αποσφράγισης  προσφορών),  ενώπιον  της  αρµόδιας  Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.

Η  καταληκτική  ηµεροµηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  ηµεροµηνία  διενέργειας  του
διαγωνισµού, δηλαδή  28-12-2020,  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10.00 π.µ. 11

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 12. 

Η  περίληψη της  παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται  στην περίπτωση 16 της  παραγράφου 4  του

άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):

www.korinthos.gr    13. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 14 15 16 17, σύμφωνα

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

.......

[συμπληρώνεται  ο  ελληνικός  τύπος  (αναφορά σε  έντυπα,  ημερομηνία  αποστολής  και  δημοσίευσης,  εφόσον  η  τελευταία είναι

γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α.  υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ.  118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ,

τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] .

11 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών  οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών
12 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
13 Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στα  πλαίσια  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014-2020  η  δημοσίευση  της

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της

με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
14 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες  ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται  στο

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί  από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 . 
15 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο

5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και

82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
16 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
17  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της

παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)18 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Εφόσον υποδιαιρείται η παρούσα

σύμβαση σε τμήματα, η δαπάνη των δημοσιεύσεων επιμερίζεται ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την

εκτιμώμενη  αξία  κάθε  τμήματος  [βλ.  Πίνακα  επιμερισμού  κόστους  δημοσιεύσεων].  Σε  περίπτωση  μη

σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη

δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα.

Πίνακας επιμερισμού κόστους δημοσιεύσεων

Τμήμα Ποσοστό

1 61,57 %

2 4,52 %

3 33,91 %

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις

υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και

εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές

συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες

απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω

υποχρεώσεων ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την  εκτέλεση των δημοσίων

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και

της αρμοδιότητάς τους19 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

18  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  TED, ιστοσελίδα

α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3

Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη

διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

19 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης20  είναι τα ακόλουθα:

• η με αρ. ……………………………. Περίληψη της Διακήρυξης 

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ …………………….……………....)  με τα Παραρτήματα21 της που αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής 

• η Μελέτη με αρ. 37/2020 (Παράρτημα Ι)

• το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ)

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς  που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν

γνώση  του  πλήρους  τεύχους  της  διακήρυξης  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου

Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο www  .  korinthos  .  gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν ακόμα να ενημερώνονται  για  τον παρόντα διαγωνισμό στην  ταχυδρομική

διεύθυνση, Δημοκρατίας 1, Κόρινθος,  Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741361082,  e-mail:  a  .  giavasi  @  korinthos  .  gr

και  2741027029  c  .  zafeiropoulos  @  korinthos  .  gr  τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες,  μετά τη  δημοσίευση της

διακήρυξης.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται,   το  αργότερο  έξι  (6) ημέρες  πριν  την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  ηλεκτρονικά  στο  e-mail:  a.giavasi@  korinthos  .  gr  και

c  .  zafeiropoulos  @  korinthos  .  gr ,  τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες,  μετά  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης.  Οι

απαντήσεις σε κάθε ερώτηση θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο www  .  korinthos  .  gr.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

20 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή

να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του

άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των

τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την

προσκόμιση των  εγγράφων από τους υποψηφίους και  τους προσφέροντες,  των  πληροφοριών σχετικά με  τις  γενικές  και

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία

αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης

(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2

του  άρθρου  297,  το  σχέδιο  της  σύμβασης  μετά  των  παραρτημάτων  αυτής  και  η  τεχνική συγγραφή  υποχρεώσεων  που

περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
21 Η  Α.Α.  περιγράφει  ρητά  τα  παραρτήματα  της  σύμβασης  (λχ  τεχνικές  προδιαγραφές,  ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων,

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των

αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών22.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.23

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές 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)24.  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική

γλώσσα επικυρωμένη είτε  από πρόσωπο αρμόδιο  κατά τις  διατάξεις  της  εθνικής νομοθεσίας είτε  από

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 25. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει

συνταχθεί το έγγραφο.26 

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.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα27.

2.1.5 Εγγυήσεις28

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2 και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.

1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)29, 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.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.

22 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016
23 Άρθρο  53,  παρ.3  του  ν.  4412/2016:  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (όπως  περιγράφονται  στην  παρ.  2.1.1)  συντάσσονται

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική

έκδοση.
24Επιτρέπεται  η  κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με  τη

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του

Κώδικα περί Δικηγόρων.
25 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
26 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43

του ν. 4605/2019.
27 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
28 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
29  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
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Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από  έναν  ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παραιτείται  του δικαιώματος της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης

αυτής,  το ποσό της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  τα στοιχεία της

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών30, θ) την ημερομηνία λήξης ή

τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου

προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει

την εγκυρότητά τους.

. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που η  υπό  ανάθεση  δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.31

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή32 για την υποβολή προσφοράς33. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.34  

30 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
31 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1,  2,  4 και  5 και  τις γενικές σημειώσεις  του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους

οικονομικούς φορείς της Ένωσης
32 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
33 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
34 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής35

Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης δεν απαιτείται η κατάθεση από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού36

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι

από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη37 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους

λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  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), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές

ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική εργασία και  άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως ορίζονται  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 (Α΄ 215).

35 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016

36 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017 και το άρ.267 του ν.4738/2020.
37 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 

α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως

άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο

Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 

β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του

ΤΕΥΔ  και  ειδικότερα,  αντί  της  αναφοράς  σε  “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,  δεδομένης  της  ως  άνω νομοθετικής

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη

καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και

ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά   στους

διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου38.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμε-

τάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική

νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 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.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της 2.2.3.2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί

ληξιπρόθεσμες  ή  εφόσον  αυτές  έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  που  τηρείται,  και  κατά

συνέπεια  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

(ΕΕΕΣ), με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω

υποχρεώσεις του.

Οι περ. α' και β' της παρ. 2 της 2.2.3.2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που

οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του

δεσμευτικού διακανονισμό.39

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος

του οικονομικού φορέα,  μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών πριν από την ημερομηνία  λήξης της

38 Πρβλ. άρθρο 73 παρ.  1 τελευταία δύο εδάφια του ν.  4412/2016, όπως  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ.  7 του ν.

4497/2017
39 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το  άρ.267 του ν.4738/2020. 
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προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 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 ββ) 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.  Οι  υπό αα΄  και  ββ΄

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 40

2.2.3.3.41 

2.2.3.4. Αποκλείεται42 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις43: 

(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης ή τελεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται  σε μία εκ  των

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,44 

(β) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(γ)  εάν  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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(δ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (δ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 45

40 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
41

Επισημαίνεται  ότι  η  πρόβλεψη της  παρ.  3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ.  1 και  2 αποτελεί

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα

η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα.
42 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού

της  παρ.  4,  συνεκτιμώντας  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές

περιστάσεις  κλπ),  με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ.  αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 -  άρθρο 73 παρ.  4).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές

της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και

τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
43  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

44 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
45 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης,

πρβλ.  υπ’ αριθμ.  πρωτ.  6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β)  σχετικά με  την  απόφαση ΔΕΕ της 24

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
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2.2.3.5. 46.

2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της

διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)47 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται

σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της

απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 48.

2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.

4412/201649.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74

του ν.  4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία

σύναψης της σύμβασης.

 [Κριτήρια Επιλογής]50 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας51 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να

είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος

εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

46 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση

σύμβασης υπερβαίνει  το  1.000.000,00 € χωρίς  ΦΠΑ. Κατά το στάδιο  της υποβολής της  προσφοράς η μη συνδρομή του

ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
47 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
48 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
49  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
50 Επισημαίνεται ότι  όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά,  τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75

παρ.  1  του  ν.  4412/2016).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  οι  A.A.  μπορούν  να  επιβάλλουν  στους  οικονομικούς  φορείς  ως

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ),  με σχετική πρόβλεψη στη

διακήρυξη. 
51 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού52.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια53 

Για  την  παρούσα διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δεν  υπάρχει  απαίτηση για  απόδειξη  οικονομικής  και

χρηματοοικονομικής επάρκειας από τους οικονομικούς φορείς.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα54 

Για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δεν  υπάρχει  απαίτηση  για  απόδειξη  τεχνικής  και

επαγγελματικής ικανότητας από τους οικονομικούς φορείς .

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης55 

Για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δεν  υπάρχει  απαίτηση  για  Πρότυπα  διασφάλισης

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής

επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της

παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των

δεσμών τους με αυτούς56. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

52 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
53 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο

παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το

άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα

οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής επάρκειας,  τα οποία πρέπει  να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί  φορείς  με

αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος  εργασιών  200.000  ευρώ  τα  3  τελευταία  έτη),  είτε  ζητώντας  από  τους

οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν

τις πληροφορίες αυτές.

Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος

καταλληλόλητας:  ειδικά η οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια και  η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
54 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από

τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από

συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις

απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που  ενδέχεται  να

επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία  του Τ.Ε.Υ.Δ.  (για τις  συμβάσεις  κάτω των  ορίων),καθώς και  τα  μέσα απόδειξης  του

άρθρου 2.2.9.2.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν (χωρίς  αυτό να είναι υποχρεωτικό)  να διαμορφώσουν το παρόν

άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα

οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.

τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις  τα  3  τελευταία  έτη)  κατά  τρόπο  αντικειμενικό,  διαφανή  χωρίς  να  εισάγουν

διακρίσεις  σε  βάρος  των  συμμετεχόντων  είτε  ζητώντας  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες

πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις  πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την

Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας:

ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και

ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
55 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική

ευχέρεια  της  Α.Α.  και  πρέπει  να σχετίζονται  και  να είναι ανάλογα  με  το  αντικείμενο της  σύμβασης  (Πρβλ.  άρθρο  82 ν.

4412/2016)
56 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,

2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα

[Παράρτημα IΙ], το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ57 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε

επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr )  και

(www.hsppa.gr).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών58

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,

διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου

του οικονομικού  φορέα  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων αποκλεισμού του  άρθρου  2.2.3.1  της

παρούσας  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το

ισχύον καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το

αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.59

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα60

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως

ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την

υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201661.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων

φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων

στηρίζεται  υποχρεούνται  στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι

57 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει  τα ακόλουθα Μέρη:  Μέρος Ι  Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την

αναθέτουσα αρχή,  Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με  τον οικονομικό φορέα,  Μέρος ΙΙΙ  Κριτήρια αποκλεισμού,  Μέρος  IV

Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 
58

       Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
59 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
60 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η  A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει

στα  άρθρα  2.2.3  έως  2.2.8  της  παρούσας.  Εάν,  για  παράδειγμα,  δεν  απαιτήσει  ελάχιστα  επίπεδα  χρηματοοικονομικής

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  
61 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )62.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,

εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.463.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της

Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου

79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν64.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών65.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά66:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή

της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο

62 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
63 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η  A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.
64 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
65  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
66 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου

4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι  δεν

θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες

(βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται αποδεκτά σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβλή του67.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.268 και 2.2.3.469 περίπτωση (α) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από

την  υποβολή  του70 .  Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  υποβάλει  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής

ασφάλισης) στου οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

Ειδικά  για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη

και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό

ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με

απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το  Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε

εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς  αποδεικνύεται μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας της  Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων71.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις

(3) μήνες πριν από την υποβολή του72 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που

έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την

ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού73

67  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του

ν. 4605/2019.
68 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς,  οι  οικονομικοί  φορείς  μεριμνούν να αποκτούν

εγκαίρως  πιστοποιητικά,  τα  οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,

μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
69 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
70  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν.

4605/2019.
71 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
72

      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
73  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το

έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις

παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  τα

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) -

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση

επαγγελματικής δραστηριότητας)  προσκομίζουν 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. 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.74

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος,  οι αναθέτουσες αρχές  απαιτούν

σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  ή  αρχή  Οργανισμού Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται  ότι,  τα δικαιολογητικά  που αφορούν στην απόδειξη  της  απαίτησης  του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,75 εκτός αν, σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3.- 

Β.4. -.

Β.5. -

74 Πρβλ.  Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η  Α.Α.  απαιτεί  στην  εκάστοτε  διακήρυξη,  κατά

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
75  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.

4605/2019.
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές

της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο

πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως τριάντα (30)  εργάσιμες  ημέρες πριν από την υποβολή του 76.   Στις  λοιπές

περιπτώσεις  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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή

προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας

εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση   του  νόμιμου

εκπροσώπου,  από την  οποία αποδεικνύονται  τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,  μεταβολές και

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους77 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 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. 

Β.8. 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.

76  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019. 
77 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.78

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης79 

Κριτήριο ανάθεσης80 της Σύμβασης81 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της αριθμ. 37/2020 μελέτης της ΔΚΑΝ που ορίζονται

στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος

και ανά τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από

όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως

εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής82.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. 

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν,  επί  αποδείξει

(πρωτοκόλληση  της  αίτησης  του  Οικονομικού  Φορέα  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Κορινθίων),

προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι  φάκελοι  των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε με κατάθεσή

τους  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  είτε  με  κατάθεσή  τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής

(Κολιάτσου  32  και  Ερμού,  Κόρινθος,  ΤΚ  20131). Σε  κάθε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή

κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία

και  ώρα  του  διαγωνισμού,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  1.5  της  παρούσας.  Η  αναθέτουσα αρχή  δεν

φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά

ούτε  για  καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

78 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
79 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
80 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου

86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές

που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου

να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν

αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).

Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 
81 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
82 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει

να αναγράφονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΤΟΥ………………………………………………………………………………..

 ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων για ταχογράφους και υπηρεσίες πλυσίματος για την

τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2020»,

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ.   ΧΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020),

ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ ΩΡΑ: 10:00 πμ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ

Υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού: Χ. Ζαφειρόπουλος - Α. Γιαβάση – Φ. Παναγοπούλου

Κοινοποίηση: Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό,

η  οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  τον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  προσφέροντος

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία

επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 2.4.3 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. 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) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του

άρθρου 2.4.2.2.

2.4.2.4.   Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (  ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..

2.4.2.6.  Οι  προσφορές υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά φύλλο από τον  οικονομικό φορέα ή,  σε

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε

από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως

εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία

περιλαμβάνουν83:

(α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως προβλέπεται στην

παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 και του 79Α του ν. 4412/2016.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.1 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά».

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από

την  αναθέτουσα  αρχή  στο  κεφάλαιο  «3.  Τεχνικές  Προδιαγραφές»  και  «Β.  Λοιπές  απαιτήσεις  -1»   της

Μελέτης αρ. 37/2020 του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των

οποίων θα αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα των προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση το  κριτήριο  ανάθεσης,

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα84 85. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  [τιμή]
όπως ορίζεται κατωτέρω .

Α. Τιμές

Για  το  Τμήμα  1   -  «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»,  στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό

έκπτωσης επί των τιμών τιμοκαταλόγων της επίσημης αντιπροσωπείας εκάστου πλαισίου. Οι τιμοκατάλογοι

θα κατατεθούν σε cd επί ποινή αποκλεισμού.

Το  ποσοστό  έκπτωσης  στο  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  (Παράρτημα  ΙΙ)  επί  ποινή  απαραδέκτου

συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικώς). Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο έντυπο προσφοράς

δεν λαμβάνεται υπόψη και η προσφορά απορρίπτεται.

Για το Τμήμα 2 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ)» και Τμήμα 3 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά

μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης86.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού

εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της

83 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
84 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
85 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών

βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  τεχνική  προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  τυχόν

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
86 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή87. 

 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών88  

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  για

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα

αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά

περίπτωση,  αιτιολογημένα, ότι  η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι

οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν στη  διαδικασία  μπορούν να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την

προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω

ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.89

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών90

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 πιο πάνω και

συγκεκριμένα στις  παραγράφους 2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος και  τρόπος

υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλου δικαιολογητικών  συμμετοχής,  2.4.4  (Περιεχόμενο

φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και

υποβολής  οικονομικών  προσφορών)  ,  2.4.6.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,91 

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 3.1.1. 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 3.1.1.

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 παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( 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.  

87 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
88 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
89  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
90 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
91 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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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.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 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 1.5  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 άρθρο 2.4.2 της παρούσας

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 1.5. 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.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά

που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού

καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα

αποτελέσματα  του ελέγχου αυτών σε  πρακτικό,  το  οποίο  υπογράφεται  από  τα  μέλη του οργάνου.  Οι

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται

από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και

ώρα.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με

τους  όρους  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  των  τεχνικών

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών, μετά  την

ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών, αποσφραγίζονται  κατά  την

ημερομηνία  και  ώρα που θα ορισθεί  και  θα ανακοινωθεί  στους συμμετέχοντες  και  ακολουθεί  σχετική

ανακοίνωση  τιμών,  η  οποία  καταχωρείται  σε σχετικό  πρακτικό,  μαζί  με τους λόγους απόρριψης  όσων

προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως

άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Η  κατά  τα  ανωτέρω  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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δ) Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η

οποία  κοινoποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  ή  τους  συμμετέχοντες.  Ειδικά  για  τις

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με

ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση,  κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα

αρχή92 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην

προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την

κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.

4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές93. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης94 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως αποστέλλοντας σχετική

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 95 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης

ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης96 και  τα  πρωτότυπα ή  αντίγραφα  που

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών

που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στο  Τμήμα

Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και

ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  103  του

ν.4412/16 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση

των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και

οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  έως  2.2.8

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

92 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
93 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
94 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
95 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.   
96 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του97. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες  δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή

περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας

αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της

διαδικασίας.  

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, , εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

Τα  έννομα  αποτελέσματα της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις

αναστολών επί αυτών.

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει, έπειτα

από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην

οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

άρθρου  104  και  μόνον  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής

προσφυγής  κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  ελέγχεται  από  το  αρμόδιο

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.98

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του

προθεσμία  εντός  δέκα  (10)  ημερών99 από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Το

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

97 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
98 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
99 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής100.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με

τα οριζόμενα και  στο άρθρο 221 του ν.  4412/2016,  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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο

επισυνάπτεται101.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και  επιστρέφεται  με  πράξη  της

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

100 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016
101 άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αφορά τα Τμήματα 1, 2 και 3.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 102

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά

και η παράδοση γίνεται τμηματικά: αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία

του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά]  μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της

Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του

Προσαρτήματος Α΄.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επι-

πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρ-

θρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων πα-

ραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός

102 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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της προθεσμίας της  παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου πα-

ραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου

5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .  103

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι

συμμετέχουν στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,

υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά

συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.104.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με

υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής

αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως

αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3  και  με τα  αποδεικτικά  μέσα της  παραγράφου 2.2.9.2  της

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του

ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις  προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 105 106 [για το Τμήμα 1 και 2] ή κατόπιν γνωμοδότησης της

καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α [για το Τμήμα

3].107

103 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
104 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
105 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
106 Δυνατότητα της Α.Α.  να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον

πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως

της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ

Ν. 4412/2016).
107 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης108 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέβ) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια

από τις  καταστάσεις  που αναφέρονται  στην παράγραφο 2.2.3.1  και,  ως εκ  τούτου, θα έπρεπε να έχει

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που

υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

108 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή μετά την οριστική παραλαβή των

υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του  συμβατικού  τιμήματος θα γίνεται  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. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου

εισοδήματος.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. 

Τμήμα 1 και 2

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος109

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα

συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτα-

σης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-

φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Τμήμα 3 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος110

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με

την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμ-

βασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν

109 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
110 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
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μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση πα-

ρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2. 

Τμήμα 1 και 2

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης

του  χρόνου της  παράτασης  που χορηγήθηκε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206 του  Ν.4412/16,  επιβάλλεται

πρόστιμο111 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-

τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -

παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πλη-

ρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύη-

σης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο

ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα

μέλη της ένωσης.

Τμήμα 3

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,

με αιτιολογημένη απόφαση της  αναθέτουσας αρχής.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να επιβάλλονται  και  για

πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης112.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης

προθεσμίας  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που πα-

ρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται  να ανακαλούνται  με αιτιολογημένη

111 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
112  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019. 
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-

ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση

ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-

πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των

άρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης υλικών),  6.4.

(Απόρριψη συμβατικών υλικών –  αντικατάσταση),  καθώς και  κατ’  εφαρμογή των συμβατικών όρων να

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί

της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή

από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και

6  του άρθρου 205Α του ν.  4412/2016113.  Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο

προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

113   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης των υλικών / Παρακολούθηση της σύμβασης

Τμήμα 1 και 2

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με το χρόνο παράδοσης που έχει δηλώσει

στην προσφορά του κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μελέτη με

αρ. 37/2020 [Παράρτημα Ι] στο κεφάλαιο «3. Τεχνικές Προδιαγραφές – ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» 

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.

6.1.2. 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.

6.1.3. 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.

Τμήμα 3

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα

Οχημάτων της Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων  η οποία και θα εισηγείται

στο  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  [Οικονομική  Επιτροπή]  για  όλα  τα  ζητήματα  που  αφορούν  στην

προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του

αναδόχου,  στη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω  μη  τήρησης  των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και

άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των  εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  στους

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση

ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο

στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή

απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης,
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που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται

στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα

της  υπηρεσίας,  εφόσον τούτο  ζητηθεί.  Οι  καταγραφές του  αποτελούν στοιχείο  για  την  παραλαβή του

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών / Παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης 114

Τμήμα 1 και 2

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16115  σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των

υλικών γίνεται με μακροσκοπικός έλεγχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής,  μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει  πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του

άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους

ελέγχους  που πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να  παραπέμπονται  για

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα

σύμφωνα με  την  παρ.  5  του  άρθρου 208 του  ν.4412/16.  Τα  έξοδα  βαρύνουν σε  κάθε  περίπτωση τον

ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους εντός δύο (02) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση των

υλικών στην Αποθήκη. 

114  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605.
115 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το

όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,  προβαίνοντας,  σε

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον

προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται  αναγκαίο,  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα,  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου

μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 
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Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη του  σχετικού  πρωτοκόλλου δεν  πραγματοποιηθεί  από  την

επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία

που παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε  με  την  απόφαση  αυτή η

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.116

Τμήμα 3

6.2.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή  παραδοτέων γίνεται  από  επιτροπή παραλαβής  που

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.

6.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για

την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με

τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.2.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις

παρεκκλίσεις  που διαπιστώθηκαν από τους  όρους της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.2.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών

ή  παραδοτέων,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην

απόφαση. 

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των

οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.2.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου

2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί

αυτοδίκαια. 

116 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η

οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.2.6 Ανεξάρτητα από  την,  κατά τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και

τα  μέλη  της  επιτροπής  της  παραγράφου  1.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που

συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221117του ν. 4412/2016.118 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εξωτερικό

6.4 Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  Αντικατάσταση  /  Απόρριψη  παραδοτέων  –
Αντικατάσταση119

Τμήμα 1 και 2

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με

απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος

θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Τμήμα 3

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της

συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  των

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης

παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα στην

προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

117  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
118 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
119 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

-

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας120 

-

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής121 

-

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να κα-

ταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-

βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-

θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρή-

τρα υποκατάστασης).122

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Βασίλειος Νανόπουλος

120 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
121 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
122  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο  «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»,

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 

          Επισημαίνεται ότι  εναπόκειται  στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α.  να συμπεριλάβει  ή όχι,  στο παρόν σημείο της

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς

όρους.  Σε κάθε περίπτωση,  οι  εν λόγω όροι  θα πρέπει  να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου

νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 37/2020 της ΔΚΑΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”.

• Προϋπολογισμός: 68.549,68 € (με ΦΠΑ 
24%).

• ΚΑ: 10,20,30,35,45/6671.0001,
20,30,35/6672.0001,
10,20,30,35,45 /6263.0001
20,30/6264.0001

• Α.Μ. 37/2020.

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.282,00 €

Φ.Π.Α. (24%): 13.267,68 €

ΣΥΝΟΛΟ: 68.549,68 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Τεχνική Έκθεση

2. Προϋπολογισμός

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Κόρινθος 2020
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  προμήθεια  ανταλλακτικών,  ελαστικών,  αναλωσίμων  για

ταχογράφους και υπηρεσιών πλυσίματος για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του

Δήμου για το έτος 2020.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται ως κάτωθι :

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) ΦΠΑ 24%
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(σε € με ΦΠΑ)

55.282,00 13.267,68 68.549,68

η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων, για τo

έτος 2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β’-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Διευκρινίζεται  ότι,  καθίσταται  αδύνατος  οποιοσδήποτε  προσδιορισμός  της  προς  προμήθεια  ποσότητας

ανταλλακτικών-υλικών, επειδή η προμέτρηση τους είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, για το λόγο

αυτό  ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  παρούσης  δεν  περιλαμβάνει  ποσότητες  των  επιμέρους

ανταλλακτικών-υλικών,  αλλά  μόνο  την  κατ’  εκτίμηση  δαπάνη  του  συνόλου  κάθε  ομάδας  ομοειδών

ανταλλακτικών-υλικών, και το γενικό σύνολο.

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, και ανά Οµάδα.

 ∆ιευκρινίζεται ότι για την Οµάδα Γ  (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) η προµήθεια θα γίνει µε τη διαδικασία
της Απευθείας Ανάθεσης.

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.

Κόρινθος, 14/10/2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κόρινθος, 14/10/2020
Ο συντάξας Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Kαθαριότητας & Ανακύκλωσης

 Δήμου Κορινθίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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 2020

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)

1
10-6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 950,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 100,00

10-6263.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 40,00

2
20-6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 9.200,00

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 2.000,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.800,00

20-6263.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 7.800,00

3
20-6672.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.664,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.400,00

20-6264.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 2.500,00

4
30-6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3.800,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1.300,00

30-6263.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 820,00

5
30-6672.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 618,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.300,00

30-6264.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 2.400,00

6
35-6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 4.800,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 0,00

35-6263.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 920,00

7
35-6672.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1.750,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 0,00

35-6264.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 400,00

8
45-6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 450,00

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 150,00

45-6263.0001 ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ 120,00

  ΣΥΝΟΛΟ 55.282,00

ΦΠΑ (24%) 13.267,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 68.549,68

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κορινθίων.
Η εν λόγω προμήθεια και υπηρεσία περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δη-

μόσιες 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

4 50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες
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Για την προμήθεια ανταλλακτικών ελαστικών, αναλωσίμων για ταχογράφους και υπηρεσιών πλυσίματος

για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων, όπως αυτή αναφέρεται

και  περιγράφεται  στα  τεύχη  της  παρούσας  μελέτης,  προϋπολογίστηκε  στο  ποσό  των  68.549,68  ΕΥΡΩ
(ΕΞΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. του έτους 2020.  

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής :

Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α.
ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 10/6671.0001 950,00

2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 20/6671.0001 9.200,00

3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 20/6672.0001 5.664,00

4 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 30/6671.0001 3.800,00

5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 30/6672.0001 618,00

6 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 35/6671.0001 4.800,00

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 35/6672.0001 1.750,00

8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 45/6671.0001 450,00

ΣΥΝΟΛΟ (1-8) 27.232,00

ΦΠΑ 24% (€) 6.535,68

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ(€) 33.767,68

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ.

Β.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ)

Α/
Α

Περιγραφή Είδους
Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα
(τεμ)

Τιμή
Μονάδος (€)

Κόστος
Δαπάνης (€)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
ΘΕΡΜΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ  ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 3 ΤΕΜ.) Τεμ. 68 11,50 782,00

2

ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 125

klm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) Τεμ. 67 6,00 402,00

3

ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140

klm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) Τεμ. 68 6,00 408,00

4

ΚΑΡΤΕΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 180

klm (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.) Τεμ. 68 6,00 408,00

    ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00

ΦΠΑ 24% 480,00
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Α/
Α

Περιγραφή Είδους
Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα
(τεμ)

Τιμή
Μονάδος (€)

Κόστος
Δαπάνης (€)
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.480,00

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ.

Γ.  ΕΛΑΣΤΙΚΑ

A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(ΤΕΜ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(ΤΕΜ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€) (ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(€) (ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 (ΚΑ: 10-6671.0001) - ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1 KHY 5108 DAIHATSU ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 1 205/70R15 100,00 100,00

  ΣΥΝΟΛΟ Α: 100,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 (ΚΑ: 20-6671.0001) - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΚΗΥ 2102 MERCEDES AΠΟΡΡΙΜ. 6 6 13R22.5 400,00 2.400,00

3 ΚΗΥ 2244 MAN AΠΟΡΡΙΜ. 6 6 295/80R22.5 400,00 2.400,00

 ΣΥΝΟΛΟ Β: 4.800,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 ( ΚΑ: 20-6672.0001) - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4 ΜΕ 117488 VOLVO ΣΑΡΩΘΡΟ 6 6 285/70R19.5 300,00 1.800,00

5 ΜΕ 129346 ΝΙSSAN
ΚΑΛΑΘΟ-

ΦΟΡΟ
6 6 185/75R16 100,00 600,00

  ΣΥΝΟΛΟ Γ: 2.400,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 (ΚΑ: 30-6671.0001) - ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6 ΚΗΥ 2193 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 6 3 22,5/75R17.5 250,00 750,00

7 ΚΗI 5479 MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ

3,5 Τn)

4 2 195R/14 100,00 200,00

8 KHI 5498 HYUNDAI

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(MINI BUS

ΚΑΤΩ ΤΩΝ

3,5 Τn)

4 2 195/70R15 100,00 200,00

9 KHY 2208 HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ

3,5 Τn)

4 2 175/70R13 75,00 150,00

  ΣΥΝΟΛΟ Δ: 1.300,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 (ΚΑ: 30-6672.0001) - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10 ΜΕ 45017 KOMATSU
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
2+2 2 12,5/80R18 575,00 1.150,00

11 ΜΕ 128150 JCB ΤΣΑΠΑ 2+2 2 12,5/80R18 575,00 1.150,00

  ΣΥΝΟΛΟ Ε: 2.300,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 (ΚΑ: 45-6671.0001) - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

12 ΚΗΥ 2229
VW-

CADDY

ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ

3,5 Τn)

4 2 175/65R14 75,00 150,00
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A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(ΤΕΜ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(ΤΕΜ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€) (ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(€) (ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ: 150,00

ΣΥΝΟΛΟ (Α ΕΩΣ ΣΤ): 11.050,00

ΦΠΑ (24%): 2.652,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 13.702,00

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

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.

Δ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

(ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ)
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)  

ΠΟΣΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

24%)

1 10/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)
1 2 20 40,00

2
20/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)

κάτω των 3,5 tn

5 25 20 500,00

3
20/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)

άνω των 3,5 tn

23 146 50 7.300,00

4

20/6264.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή  λοιπών

μηχανημάτων)

12 50 50 2.500,00

5
30/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)

κάτω των 3,5 tn

5 16 20 320,00

6
30/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)

άνω των 3,5 tn

2 10 50 500,00

7

30/6264.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή  λοιπών

μηχανημάτων)

6 48 50 2.400,00

Σελίδα 48

20PROC007834506 2020-12-14



Α/Α ΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

(ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ)
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)  

ΠΟΣΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

24%)

8
35/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)

κάτω των 3,5 tn.

4 16 20 320,00

9 35/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)

άνω των 3,5 tn.

5 12 50 600,00

10

35/6264.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή  λοιπών

μηχανημάτων)

4 8 50 400,00

11
45/6263.0001  (Συντήρηση  και

επισκευή μεταφορικών μέσων)

κάτω των 3,5 tn.

1 6 20 120,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 15.000,00

 ΦΠΑ 24% (€): 3.600,00

 ΣΥΝΟΛΙΚH ΔΑΠΑΝΗ - ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.(€): 18.600,00

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ.

Κόρινθος, 14/10/2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κόρινθος, 14/10/2020
Ο συντάξας Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Kαθαριότητας & Ανακύκλωσης

 Δήμου Κορινθίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc
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3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ 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  πρώτης  τοποθέτησης  των  εργοστασίων  κατασκευής  των
οχημάτων πράγμα το οποίο, πρωτίστως, θα δηλώνει ο διαγωνιζόμενος με Υπεύθυνη Δήλωση και, επιπλέον,

θα το αποδεικνύει με τα αντίστοιχα έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας.

Ως  εκ  τούτου,  οι  ενδιαφερόμενοι  για  τα  ανταλλακτικά θα  καταθέσουν  τιμοκαταλόγους  σε  cd,  των

ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης των εργοστασίων κατασκευής (επί ποινή αποκλεισμού), και επί των

τιμών των τιμοκαταλόγων της επίσημης αντιπροσωπείας εκάστου πλαισίου 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 :

1. Φίλτρα
2. Μπαταρίες
3. Τακάκια  (σετ) - Δισκόπλακες 
4. Φερμουίτ Σιαγώνες
5. Ιμάντες σετ χρονισμού
6. Ταμπούρα.

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 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 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, Τ.Κ.: 201 31, 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  ανταλλακτικά πρώτης
τοποθέτησης του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν
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είναι ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης 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 προβεί σε καλιμπράρισμα και διάγνωση σε περίπτωση προβλήματος του ανταλλακτικού.

Να προσφέρει πλήρη ενημέρωση πάνω στην ορθή τοποθέτηση και χρήση των ανταλλακτικών.

Να αντικαταστήσει το ανταλλακτικό σε περίπτωση φθοράς του ή βλάβης του, σε περίπτωση που αυτή είναι

εντός του χρόνου εγγύησης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον προμηθευτή της αιφνίδιας φθοράς ή

βλάβης του ανταλλακτικού, και της απαίτησης του Δήμου για άμεση αντικατάστασή του (εντός του χρόνου

εγγύησης) ο προμηθευτής μπορεί με δικό του διαγνωστικό εξοπλισμό ή σε συνεργαζόμενο συνεργείο να

εξακριβώσει εάν οφείλεται σε κακή χρήση ή αστοχία. 

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.

Ο προμηθευτής οφείλει αν του ζητηθεί να παρέχει στο Δήμο τον κατάλογο (ή το ηλεκτρονικό αρχείο) των

ανταλλακτικών για κάθε πλαίσιο.

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  εικοσιτεσσάρων  (24)  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   εικοσιτέσσερις  (24)  ώρες,  κατόπιν  ειδοποίησης  από  την  Υπηρεσία.  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.
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ΟΜΑΔΑ 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

ΟΜΑΔΑ  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 συμπλη-

ρωθεί  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 δεί-

χνουν 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 κυκλο-

φορίας του κάθε οχήματος-μηχανήματος και  τη χρήση του.  Για οποιαδήποτε πληροφορία επι-

πλέον, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, τμήμα κί-

νησης 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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Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΛΙΝΑ

5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ RADIAL 20

Όλα τα ελαστικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για όλες τις εποχές.

7. Τα ελαστικά θα είναι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589 Β/30-9-1992), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. 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 αυ-

λακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων). 

9. Επί των ελαστικών θα πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή οι διαστάσεις τους, όλα τα τε-

χνικά 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.

10. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάυλον αποκλείονται.

11. 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.

12. Όλα τα ελαστικά θα παραδοθούν, πρώτα, στην Υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία, και τελι-

κά, αυτά θα παραδοθούν  ζυγοσταθμισμένα και τοποθετημένα με μέριμνα και έξοδα του προμη-

θευτή 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.

ΟΜΑΔΑ  Δ :  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο  Δήμος  Κορινθίων  δεν  διαθέτει  αντίστοιχο  εξοπλισμό  και  εγκαταστάσεις  για  το  πλύσιμο  και

γρασάρισμα των οχημάτων και μηχανημάτων του, και για το λόγο αυτό προβλέπεται να γίνεται γενικός

καθαρισμός  (εσωτερικός-εξωτερικός)  των  οχημάτων-μηχανημάτων  του  Δήμου  από  ιδιώτη,  συνολικής

δαπάνης 18.600,00 € (με ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη διαχωρίζεται ανά υπηρεσία :

Α/Α ΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
10/6263.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων)
2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2
20/6263.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων)

171  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(25 για οχήματα κάτω των 3,5tn και 146 για οχήματα άνω των 3,5tn 

ή λεωφορείο)

3
20/6264.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών μηχανημάτων) 
50 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

4
30/6263.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων)

26 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(16 για οχήματα κάτω των 3,5tn και 10 για οχήματα άνω των 3,5tn)
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Α/Α ΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5
30/6264.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών μηχανημάτων)
48 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

6
35/6263.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων)

28 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(16 για οχήματα κάτω των 3,5tn και 12 για οχήματα άνω των 3,5tn)

7
35/6264.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών μηχανημάτων)
8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

8
45/6263.0001 (Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων)
6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 339 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αναλυτικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ OXHMATOS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 (ΚΑ: 20-6263.0001) - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 ΚΗΥ 2102 MERCEDES AΠΟΡΡΙΜ.  

2 ΚΗΥ 2184 MERCEDES AΠΟΡΡΙΜ.  

3 ΚΗΥ 2219 MAN AΠΟΡΡΙΜ.  

4 ΚΗΥ 2244 MAN AΠΟΡΡΙΜ.  

5 ΚΗΗ 2940 ΜΕRCEDES AΠΟΡΡΙΜ.  

6 ΚΗΙ 5490 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ.  

7 KHI 5499 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ.  

8 ΚΗΥ 2192 MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

9 YOX 1104 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ  

10 ΚΗΙ 5514 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ.  

11 ΚΗΙ 5515 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ.  

12 ΚΗΙ 5516 ΜΕRCEDES AΠΟΡΡΙΜ.  

13 ΚΗΗ 2947 MΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜ  

14 ΚΗΥ 2202 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ  

15 ΚΗΥ 5112 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ  

16 ΚΗΗ 5452 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜ  

17 ΚΗΙ 5501 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ  

18 ΚΗΥ 2209 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ  

19 ΚΗΙ 5513 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ  

20 ΚΗΗ 5465 MΙΤSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

21 KHH 2950 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ  

22 ΚΗΗ 5467 DAIMLER CHRYSLER. ΑΠΟΡΡΙΜΜ.  

23 ΚΗΗ 5478 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ  

24 ΚΗΥ 5136 RENAULT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

25 ΚΗΗ 2931 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ  
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26 ΚΗΗ 2916 CITROEN
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

27 ΚΗΥ 2191 ΜΙΤSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

28 ΚΗΥ 2243 MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ

171  
(25 για οχήματα κάτω των 3,5tn

και 146 για οχήματα άνω των
3,5tn ή λεωφορείο)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 (ΚΑ: 20-6264.0001)  - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

29 ΜΕ 107063 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

30 ΜΕ 92449 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ  

31 ΜΕ 70089 MAN ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ  

32 ΜΕ 92404 IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ  

33 ΜΕ 117488 VOLVO ΣΑΡΩΘΡΟ  

34 ΜΕ 117487 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ  

35 ΜΕ 68280 RAM ΤΣΑΠΑ  

36 ΜΕ 68558
CATERPILLAR

963
EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ

0372)
ΔΕΝ ΠΛΕΝΕΤΑΙ-ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ

37 ΜΕ 95964 HYUNDAI ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

38 ΜΕ 122525 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

39 ΜΕ 113702 ΝΙSSAN ΚΑΛΑΘΟ-ΦΟΡΟ  

40 ΜΕ 129346 ΝΙSSAN ΚΑΛΑΘΟ-ΦΟΡΟ  

41 ΜΕ 117491 PIAGGIO ΚΑΛΑΘΟ-ΦΟΡΟ  

42 ME 122529 LIEBHERR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΕΝΕΤΑΙ-ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 50

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30  (ΚΑ: 30-6263.0001) - ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

43 ΚΗΥ 2193 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ  

44 ΚΗI 5479 MAZDA
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

45 KHI 5498 HYUNDAI
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (MINI BUS ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

46 ΚΗΗ 2928 ΤΟΥΟΤA
ΑΓΡΟΤΙΚΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5

Τn)
 

47 ΚΗΗ 2914 OPEL
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

48 KHY 2208 HYUNDAI
EΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5

Τn)
 

49 ΚΗΙ 5483 ΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
26 (16 για οχήματα κάτω των 3,5tn
και 10 για οχήματα άνω των 3,5tn)
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 (ΚΑ: 30-6264.0001)  - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 ΜΕ 26846 JCB TΣΑΠΑ  

51 ME 88755 JCB TΣΑΠΑ  

52 ΜΕ 45017 KOMATSU
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 

53 ME 117492 BOBCAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

54 ME 80518 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

55 ME 128150 JCB TΣΑΠΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 48

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 (ΚΑ: 10-6263.0001)  - ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

56 KHY 5108 DAIHATSU ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45  (ΚΑ: 45-6263.0001) - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

57 ΚΗΥ 2229 VW-CADDY
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 (ΚΑ: 35-6263.0001)  - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

58 KHH 2942 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΟ  

59 KHH 2911 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΟ  

60 KHI 5517 SCANIA ΥΔΡΟΦΟΡΟ  

61 KHI 4148 MAZDA
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ 3,5 Τn)
 

62 KHI 5484 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

63 ΚΗH 2919 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΟ  

64 KHI 5506 TOYOTA
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5

Τn)
 

65 KHH 2949 MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5

Τn)
 

66 KHI 5487 ΝΙSSAN
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5

Τn)
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
28 (16 για οχήματα κάτω των 3,5tn
και 12 για οχήματα άνω των 3,5tn)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35  (ΚΑ: 35-6264.0001) - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

67 ΜΕ 113688 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

68 ME 104409 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

69 ME 109636 MULTICAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

70 ME 109644 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 

8
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  (ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ)
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

339

Δ . 1. Περιγραφή αντικειμένου:

Θα  γίνεται  καθαρισμός  του  εσωτερικού  ή  και  εξωτερικού  ενός  οχήματος/μηχανήματος  του  Δήμου

Κορινθίων (μεσαίο ή μεγάλο άνω του 1,5 tn) . Τo πλύσιμο αφορά όλα τα προσβάσιμα σημεία μέσα και έξω

του  οχήματος/μηχανήματος  και  θα  είναι  σχολαστικό.   Επίσης,  μετά  το  πλύσιμο  θα  γίνεται  και  καλό

γρασάρισμα στα σημεία που χρειάζεται.

Στην  τιμή  της  υπηρεσίας  συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  μικροϋλικά  που  τυχόν

χρησιμοποιούνται και που αφορούν το πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων - μηχανημάτων.

Κατά περίπτωση απαιτείται:

α) Γενικό πλύσιμο στο σκελετό, στη μηχανή, στα μηχανικά μέρη και στην υπερκατασκευή με ζεστό νερό

υπό πίεση με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού και τελικό ξέβγαλμα καθώς και 

β)  Καθάρισμα  χώρου  φόρτωσης  πλύσιμο  καρότσας  και  καμπίνας  εσωτερικά  των  οχημάτων  και

μηχανημάτων του Δήμου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:

α) Τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και 

β) Τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται εντός των γεωγραφικών

ορίων του Δήμου έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτές από τα οχήματα να είναι εύκολη και να μην υπάρχει

απώλεια χρόνου και άσκοπη κατανάλωση καυσίμων από τις μετακινήσεις των οχημάτων, ή εναλλακτικά

να έχει το αντίστοιχο κινητό τεχνικό εξοπλισμό που να παρέχει τις υπηρεσίες πλυσίματος στον σταθμό

οχημάτων του Δήμου.

γ) Είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τις εν λόγω υπηρεσίες και θα είναι υπεύθυνος

για :

-κάθε ζημιά που πιθανόν γίνει  από υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου κατά τη διάρκεια των

υπηρεσιών και μέχρι ολοκλήρωσης αυτών και

-ατυχήματα στο εργαζόμενο προσωπικό της επιχείρησης ή ατυχήματα ακόμα και σε τρίτους, σε περίπτωση

που αυτά οφείλονται σε απροσεξία του προσωπικού ή και σε κακή χρήση-χειρισμό του εξοπλισμού ή και

στην κακή συντήρηση του εξοπλισμού.

Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στην πλύση των οχημάτων/μηχανημάτων και ο χρόνος αναμονής θα

είναι ο μικρότερος δυνατός (άμεση προτεραιότητα στο πλύσιμο των Δημοτικών οχημάτων/μηχανημάτων).

Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον

ανάδοχο.  Επίσης, όλα τα έξοδα τυχόν δημοσιεύσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της εργασίας,

καθώς και οι φόροι για το Δημόσιο και γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους του βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της ανάθεσης.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας θα καταβληθεί  με χρηματικό ένταλμα

εκδιδόμενο σε βάρος της οικείας πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού, εφ’ όσον έχει τακτοποιήσει
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προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση

και έχει ολοκληρωθεί καλώς η παράδοση των εργασιών χωρίς αντιρρήσεις ή εν γένει προβλήματα.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών

και υπηρεσιών».   

Αναπόσπαστο μέρος αποτελεί και ο Αναλυτικός Πίνακας Οχημάτων - Μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων.

Όλα τα ανωτέρω θα δηλώνονται με αποδοχή των όρων της διακήρυξης ως αναφέρεται στο μέρος

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -1.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  - 1

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)  H έδρα του προμηθευτή θα πρέπει να είναι εντός των Διοικητι-

κών ορίων του Δήμου Κορινθίων, ή σε ακτίνα μικρότερη των 10 χλμ. από το Συνεργείο του Δήμου

Κορινθίων (που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αδειμάντου και Σισύφου στην Κόρινθο) και σε πε-

ρίπτωση που είναι εκτός Διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων  θα πρέπει οπωσδήποτε να συ-

νεργάζεται με προμηθευτή εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων. Σε αυτήν την περί-

πτωση, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλω-

ση (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του συνεργαζόμενου τρίτου ότι αποδέχεται τη συ-

νεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο για τη σύμβαση που θα προκύψει από τη δημοπρασία και ότι

αυτός αποδέχεται τους όρους της σχετικής διακήρυξης (αριθμός μελέτης : 37/2020).

3. (Για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ) Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελ-

ληνική 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 Εναλλακτι-

κής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων διαχειριστών (πα-

ραγωγοί / κατασκευαστές, εισαγωγείς) των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στον διαγωνισμό και

που εμπίπτουν σ' αυτή την υποχρέωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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5. (Για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) Θα είναι πρώτης τοποθέτησης των εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων

πράγμα το οποίο, πρωτίστως, θα δηλώνει ο διαγωνιζόμενος με Υπεύθυνη Δήλωση και, επιπλέον, θα

το αποδεικνύει με τα αντίστοιχα έγγραφα-πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας τα οποία

πιστοποιούν το γεγονός αυτό. 

Στην  προσφορά  του  ενδιαφερόμενου  θα  αναφέρεται  το  εργοστάσιο,  η  χώρα  κατασκευής  των

προτεινόμενων ανταλλακτικών και η εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών.  

6.  (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).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεωτικά θα καταθέσει ως συνημμένο στην τεχνική περιγραφή του:

α.  Κατάλογο  της  κατασκευάστριας  εταιρίας  ελαστικών,  που  να  υποδεικνύει  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά των διαφόρων ελαστικών που κατασκευάζει.

β. Το ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής.

γ.  Τα  ελαστικά  είναι  εγγυημένα  σύμφωνα  με  τους  Ευρωπαϊκούς  νόμους  προστασίας  του

καταναλωτή και φέρουν το χαρακτηριστικό γράμμα Ε, τον ενδεικτικό αριθμό Χώρας που εκδίδει το

δελτίο αναγνώρισης και τέλος τον αριθμό του δελτίου αναγνώρισης.

Κόρινθος, 14/10/2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κόρινθος, 14/10/2020
Ο συντάξας Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Kαθαριότητας & Ανακύκλωσης

 Δήμου Κορινθίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc

Σελίδα 59

20PROC007834506 2020-12-14



4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο   : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα  µελέτη  αφορά  στην  προµήθεια  ανταλλακτικών,  ελαστικών,  πλυσιμάτων  και  αναλωσίμων  για

ταχογράφους, για το ∆ήµο Κορινθίων, για το έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 2  ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Ηδιενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-

ες 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 Αποκεντρω-

μένης 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 Διαύ-

γεια» 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 Νομι-

κών 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 δια-

τάξεις, 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 Ελ-

ληνικού 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 παρα-

κράτηση 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»

13. του ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Ν. 4555/2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης - 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 ορ-

γάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση

των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότη-

τας 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 εναλλα-

κτική 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 τροπο-

ποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλε-

κτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην

αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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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 τροποποί-

ηση 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 ασύρ-

ματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχεί-ων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάρ-

γηση 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 συμμόρ-

φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-

σμού (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.

ΑΡΘΡΟ 3  ο  : Συμβατικά στοιχεία
Τα  συμβατικά  τεύχη  και  στοιχεία,  με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  η  προς  ανάθεση  υπηρεσία,  είναι  τα

αναφερόμενα παρακάτω.

α) Η διακήρυξη δημοπρασίας.

β) Ο προϋπολογισμός της μελέτης.

γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων.

δ) Η Τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Ε) Η Οικονομική Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 4  ο  : Σύμβαση
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης

ΑΡΘΡΟ 5  ο  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο  μειοδότης  που  θα  αναδειχθεί  προμηθευτής  υποχρεούται  μέσα  σε  διάστημα  δέκα  (10)  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.  Δεν απαιτείται εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης  για την προμήθεια της Ομάδας Γ (Ελαστικά) η οποία και θα πραγματοποιηθεί µε τη

διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης.

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.
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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  :   Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι:

Για την προμήθεια των διαφόρων ειδών:

α. Τμηματική προμήθεια με έξοδα του αναδόχου, σε διάφορες ποσότητες των αναλώσιμων ανταλλακτικών, κατόπιν

εντολής παραγγελίας από τον Δήμο, για την τοποθέτησή τους στα οχήματα όταν αυτό θα απαιτείται.

 Ειδικότερα για τους ταχογράφους η προμήθεια θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων με σκοπό την φύλαξη στην

αποθήκη του Δήμου, για την περεταίρω τοποθέτηση τους στα οχήματα.

β. Τοποθετημένα ελαστικά επί των οχημάτων-μηχανημάτων. Η παράδοση και παραλαβή των ελαστικών - εργασιών

θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις κάθε φορά τρέχουσες ανάγκες του δήμου.

γ.  Για τα ελαστικά των οχημάτων,  επειδή ο Δήμος δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη τους,  αυτά θα

παραδίνονται σε ανάλογες ποσότητες όταν θα τα χρειάζεται το κάθε όχημα, με υποχρέωση του αναδόχου την

ΔΩΡΕΑΝ τοποθέτηση αυτών επί των Οχημάτων στην έδρα του.

Ο Δήμος τηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ποσότητα και το είδος των ελαστικών ανάλογα με τις ανάγκες που

ενδεχομένως προκύψουν.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να μη φέρουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα και να είναι αρίστης

ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Λόγω  του  ότι  τα  οχήματα  του  Δήμου  εκτελούν  κοινωφελές  έργο,  θα  πρέπει  οι  χρόνοι  παράδοσης  των

ανταλλακτικών, καθώς και των απαιτούμενων εργασιών να είναι πολύ μικροί, από την στιγμή της παραγγελίας των

ανταλλακτικών και την εισαγωγή των οχημάτων στο συνεργείο αντίστοιχα.

Βάσει του ν.4412/2016 άρθρο 206 παρ. 1 «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά

όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση», ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες κατόπιν

ειδοποίησης από την Υπηρεσία.
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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

εικοσιτέσσερις (24) ώρες, κατόπιν ειδοποίησης από την Υπηρεσία.  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.  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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 10  ο  : Υποχρεώσεις του αναδόχου
�� Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ανα-

θέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή

της. 

�� 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 ανταλ-

λακτικά ή ελαστικά γι’ αυτό και να μη δαπανήσει όλο το ποσό της εκάστοτε σύμβασης που θα προκύψει από το

διαγωνισμό αυτό.  

�� Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτω-

ση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή

της. 

�� Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προ-

κληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου. 

�� Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφο-

νται 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.

Κόρινθος, 14/10/2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κόρινθος, 14/10/2020

Ο συντάξας Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Kαθαριότητας & Ανακύκλωσης

 Δήμου Κορινθίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΜSc
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛOΦΟ-

ΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑ ΟΧΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΑ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ - ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΜΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 ΚΗΥ 2102 MERCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB65610715599661  44190510616182    
12/11/199

2

2 ΚΗΥ 2184 MERCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB65203915747403  44192310650850    16/7/1997

3 ΚΗΥ 2219 MAN AΠΟΡΡΙΜ. WMAL872523Y043317  D0826LFL03    8/11/1999

4 ΚΗΥ 2244 MAN AΠΟΡΡΙΜ. WMAL87ZZZYY053464  D0826LFL09    
13/12/200

0

5 ΚΗΗ 2940 ΜΕRCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB9525031L387002  OM 906 LAIV1    27/8/2009

6 ΚΗΙ 5490 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ. WDB9525031K947087  OM 906 LAIVIII/2    6/7/2005

7 KHI 5499 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ. WDB9700651L091564  OM 904 LAIVIII/5    14/7/2006

8 ΚΗΥ 2192 MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΑΓΡΟΤΙΚΟ)
MMBYNK740WD035713  4D 56    

11/11/199
8

9 YOX 1104 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ XLERM4X2Z04357107  DSC910L434020491    15/2/1996

10 ΚΗΙ 5514 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ. VF644AGL000001012  DXIS    9/11/2007

11 ΚΗΙ 5515 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ. VF644AGL000000976  DXIS    9/11/2007

12 ΚΗΙ 5516 ΜΕRCEDES AΠΟΡΡΙΜ. WDB9525031L173908  OM906LAIV/3    11/1/2008

13 ΚΗΗ 2947 MΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜ WMAN08ZZ2AY243157  DO836LFL65    4/3/2010

14 ΚΗΥ 2202 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ WDB970073IK375579  OM906LAII/100    3/3/1999

15 ΚΗΥ 5112 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ WDB9525031K547945  OM906LAII/1    7/6/2001

16 ΚΗΗ 5452 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜ YV2TH60A1AB557481  D7F290    23/8/2010

17 ΚΗΙ 5501 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜ VF622ACA000113539  DC16ACJ01    28/4/2006

18 ΚΗΥ 2209 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜ WDB9700731K405373  OM906LAII/1    11/6/1999

19 ΚΗΙ 5513 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ
WDB9700531K342185  OM904LAII/4    

18/10/200
7

20 ΚΗΗ 5465 MΙΤSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ MMBENKB407D025499  4D 56    12/4/2007
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A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛOΦΟ-

ΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑ ΟΧΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΑ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ - ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΜΕ

21 KHH 2950 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ZCFA1VM1402558226  F4AE3681A*    8/4/2010

22 ΚΗΗ 5467
DAIMLER

CHRYSLER.

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΡ-

ΡΙΜΜ.

WDB9525021K598962  DM906LAII/3    15/9/2016

23 ΚΗΗ 5478 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ NM0LKXTP6LJA94728      20/6/2019

24 ΚΗΥ 5136 RENAULT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VF1NDDCL521893218  S9WA7    8/8/2002

25 ΚΗΗ 2931 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ WDB9525031K566998  OM906LAII/3    1/7/2009

26 ΚΗΗ 2916 CITROEN ΦΟΡΤΗΓΟ VF7GBKFWB94177577  KFW    1/12/2008

27 ΚΗΥ 2191 ΜΙΤSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΑΓΡΟΤΙΚΟ)
MMBONK64PVD025050  4D 56    4/11/1998

28 ΚΗΥ 2243 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ
MMBCNK74DYD038679  4D 56    

29/11/200
0

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

29 ΜΕ 107063 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ  
SLP436Z06E130

5022
 21681897 6B59  17/9/2008

30 ΜΕ 92449 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 204E22308 2004V00531 64B77599  64B/3  9/2/2007

31 ΜΕ 70089
MAN/CRISTA

NINI

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΚΑΔΩΝ
WMAL25ZZZ2Y096266 0287 1559951513P2B1 77B/3-04669 D0836LFL02 D704LTE 29/5/2003

32 ΜΕ 92404 IVECO
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΚΑΔΩΝ
ZCFA1AF1202487625 0308 294896  

F4AE0681D
C

 1/12/2006

33 ΜΕ 117488
VOLVO/JOHN

SON
ΣΑΡΩΘΡΟ YV2TBM0AX8B503693 35966 10559305 0499813 D7E

F4GEO404AD
653

30/11/201
0

34 ΜΕ 117487 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ  
TE50CS1088100

249
 5Y4481  D1105EU2

30/11/201
0

35 ΜΕ 68280 RAM ΤΣΑΠΑ  06478  AB80532U907540D  10044T 28/6/2002

36 ΜΕ 68558
CATERPILLAR

963
EΡΠΥΣΤΡΙΑ  21Z03072  12Ζ34596  CAT3304 30/5/2002
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A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛOΦΟ-

ΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑ ΟΧΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΑ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ - ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΜΕ

37 ΜΕ 95964 HYUNDAI
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
 LD0110932  46573085  QSB59 28/3/2007

38 ΜΕ 122525 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ  3CX4406718  AB50388U599345W  10044THR 10/2/1993

39 ΜΕ 113702 ΝΙSSAN
ΚΑΛΑΘΟ-

-ΦΟΡΟ
VWASHTF2492102710 5456 628900B  YD25  

15/12/200
9

40 ΜΕ 129346 ΝΙSSAN
ΚΑΛΑΘΟ-

-ΦΟΡΟ
VWASHTF2481061354 6729 YD25617382  YD25  17/8/2015

41 ΜΕ 117491 PIAGGIO
ΚΑΛΑΘΟ-

-ΦΟΡΟ
ZAPS8500000580863 6737 0930053  HC  

29/12/201
0

42 ME 122529 LIEBHERR
ΙΣΟΠΕΔΩ-

ΤΗΣ
 3502698  96021251  D916T 19/5/1997

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

43 ΚΗΥ 2193 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ
WDB67401415386993  

OM366I    
11/11/199

8

44 ΚΗI 5479 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ JMZUN1B22OW199370  OM906LAII/1    24/5/2004

45 KHI 5498 HYUNDAI
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(MINI BUS)
NLJWWH7WP5Z032033  

G4JS    14/7/2006

46 ΚΗΗ 2928 ΤΟΥΟΤA ΑΓΡΟΤΙΚΟ AHTFR29G007020822  2KDFTV    20/5/2009

47 ΚΗΗ 2914 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ
WOLOXCF2584318016  

Z13DTJ    
24/10/200

8

48 KHY 2208 HYUNDAI EΠΙΒΑΤΙΚΟ KMHVA21LPXU427488  G4EHX    10/6/1999

49 ΚΗΙ 5483 ΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟ WMAM081036M150993
 

D0826LF06    
15/11/200

4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 ΜΕ 26846 JCB TΣΑΠΑ  341626P  509818S  T4236 2/3/1989

51 ME 88755 JCB
TΣΑΠΑ

 
SLP3CXTS6E09

69442
 

SB32040064V0475
406

 444T1 18/5/2006

52 ΜΕ 45017 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
 FKJ93F21235  02114  S4D1061FA 24/8/1999

53 ME 117492 BOBCAT
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

 531040081  7U3910  V3300DITEU6
29/12/201

0
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A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛOΦΟ-

ΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑ ΟΧΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΑ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ - ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΜΕ

54 ME 80518 NISSAN
ΚΑΛΑΘΟ-

ΦΟΡΟ
VWASBFTL032175636 NF6255 064873X  BD30  23/9/2004

55 ΜΕ 128150 JCB ΤΣΑΠΑ  
JCB3CX4TV0211

2300
 

SH32040598U1251
913

 444TA4I81B1
20/10/201

4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

56 KHY 5108 DAIHATSU ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JDAJ102G000505071  K3    9/5/2001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

57 ΚΗΥ 2229 VW-CADDY
ΦΟΡΤΗΓΟ

(ΑΓΡΟΤΙΚΟ)
WV1ZZZ9KZR503521  IY    14/2/2000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

58 KHH 2942 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΟ
YV2VBN0A79B546601

 D7E320    
16/10/200

9

59 KHH 2911 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΟ YV2VBM0A48B524516  D7E240    29/9/2008

60 KHI 5517 SCANIA ΥΔΡΟΦΟΡΟ 4219744  DS11024039362    2/7/1987

61 KHI 4148 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ JMZUF8UL200709550  WL    4/7/2003

62 KHI 5484 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
SFAKXXBDVKKA43335

 4BAKA43335    
15/11/198

9

63 ΚΗH 2919 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΟ WDB9525031L364745  OM906LAIV3    14/1/2009

64 KHI 5506 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ MR0HR22G101500159  2KD    5/1/2007

65 KHH 2949 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ MMCENKB409D005510  4D56    15/3/2010

66 KHI 5487 ΝΙSSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JN1BAAN15U0532116  GA14294742B    13/6/2005

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

67 ΜΕ 113688 MAZDA
ΠΥΡΟΣΒΕ-

ΣΤΙΚΟ
JMZUN82128W687922 0862 917247  WL  23/9/2009

68 ME 104409 MAZDA
ΠΥΡΟΣΒΕ-

ΣΤΙΚΟ
JMZUN82128W682966 0831 904792  WL  15/7/2008

69 ME 109636 MULTICAR
ΠΥΡΟΣΒΕ-

ΣΤΙΚΟ
WMU2M26E48W000133  56C03082  56C6 (R754)  4/2/2009

70 ME 109644 NISSAN
ΠΥΡΟΣΒΕ-

ΣΤΙΚΟ
JN1APUD22U0056180 1440 YD25082355T  YD25 0125E9 24/2/2009
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A/A
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛOΦΟ-

ΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑ ΟΧΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΑ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ - ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΜΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 - ∆ΙΚΥΚΛΑ

71 ΕΗΜ 1231 PIAGGIO ∆ΙΚΥΚΛΟ ZAPC1900000006574  ΤΕC3M-78892    1999

72 ΕΗΜ 1233 PIAGGIO ∆ΙΚΥΚΛΟ ZAPC1900000007237  TEC3M-79766    1999

73 ΕΗΜ 1492 HONDA ∆ΙΚΥΚΛΟ LATDV050AVL000586  139FM-00025501    2000

74 ΕΗΜ 1494 HONDA ∆ΙΚΥΚΛΟ LATDV050AVL000448  139FM-00026346    2000

75 ΚΡΤ 101 MOTIVE ∆ΙΚΥΚΛΟ RFVCPCPC121200777  C1H01521    10/7/2002

76 ΥΡ 9200
TAIZHOU

ZHONGNEG
MOT

∆ΙΚΥΚΛΟ FCS2T-0029700

 

FCS4436565    1997

77 ΕΗΜ 4853 PIAGGIO ∆ΙΚΥΚΛΟ LBMC25COX00092672  C25CM2014881    2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων για ταχογράφους και υπηρεσίες πλυσίματος για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2020» με

αρ. μελ.: 37/2020 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το Τμήμα 1 – Ομάδα Α’ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

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

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
*ENIAIA ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (%) ΣΕ €
ENIAIA ΕΚΠΤΩΣΗ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 10/6671.0001 950,00

2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 20/6671.0001 9.200,00

3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 20/6672.0001 5.664,00

4 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 30/6671.0001 3.800,00

5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 30/6672.0001 618,00

6 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 35/6671.0001 4.800,00

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 35/6672.0001 1.750,00

8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 45/6671.0001 450,00

ΣΥΝΟΛΟ (1-8) 27.232,00

ΦΠΑ 24% (€) 6.535,68

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ(€) 33.767,68

*Η έκπτωση αφορά ενιαία έκπτωση επί των τιμών του τιμοκαταλόγου της επίσημης αντιπροσωπείας εκάστου πλαισίου και όχι έκπτωση επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα – Ημερομηνία)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων για ταχογράφους και υπηρεσίες πλυσίματος για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2020» με

αρ. μελ.: 37/2020 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το Τμήμα 2 – Ομάδα Β’ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ»

Α/Α Περιγραφή Είδους
Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα (τεμ)
Προφερόμενη Τιμή

Μονάδος (€)

Τιμή ολογράφως (€)
Ποσό (€)

(Χωρίς ΦΠΑ)

1

ΘΕΡΜΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ  ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

(ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 3 ΤΕΜ.)

Τεμ. 68

2

ΚΑΡΤΕΣ  (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 125 klm (ΚΟΥΤΙ

ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
Τεμ. 67

3

ΚΑΡΤΕΣ  (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140 klm (ΚΟΥΤΙ

ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
Τεμ. 68

4

ΚΑΡΤΕΣ  (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 180 klm (ΚΟΥΤΙ

ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.)
Τεμ. 68

    ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα – Ημερομηνία)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων για ταχογράφους και υπηρεσίες πλυσίματος για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2020» με

αρ. μελ.: 37/2020 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το Τμήμα 3 – Ομάδα Δ’ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Α/Α ΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

(ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ)
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

24%)

1

10/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων)

1 2 20

2

20/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων)  

κάτω των 3,5 tn

5 25 20

3

20/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων) 

άνω των 3,5 tn

23 146 50

4

20/6264.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

λοιπών μηχανημάτων)

12 50 50

5

30/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων) 

κάτω των 3,5 tn

5 16 20

Σελίδα 71

20PROC007834506 2020-12-14



Α/Α ΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

(ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ)
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)
ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

24%)

6

30/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων) 

άνω των 3,5 tn

2 10 50

7

30/6264.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

λοιπών μηχανημάτων)

6 48 50

8

35/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων) 

κάτω των 3,5 tn.

4 16 20

9

35/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων) 

άνω των 3,5 tn.

5 12 50

10

35/6264.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

λοιπών μηχανημάτων)

4 8 50

11

45/6263.0001 

(Συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων) 

κάτω των 3,5 tn.

1 6 20

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

 ΦΠΑ 24% (€):

 ΣΥΝΟΛΙΚH ΔΑΠΑΝΗ - ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.(€):

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα – Ημερομηνία)                                                                                              
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - 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 φορέαi  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: Δήμος Κορινθίων 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6158
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κολιάτσου 32, Κόρινθος 20131
-Αρμόδιος για πληροφορίες:  X. Ζαφειρόπουλος / A. Γιαβάση

- Τηλέφωνο:, 2741027029 2741361082

- Ηλ. ταχυδρομείο:  c  .  zafeiropoulos  @  korinthos  .  gr  a.giavasi@korinthos.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://www.korinthos.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού  CPV):

34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά

32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων

50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:……………………..
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια / Υπηρεσία
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 1,2,3

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  258/2020-
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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;

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  και  στην  ενότητα  Β  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

κατάλογοiv:

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

προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να

παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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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: (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 άλλουςv;

[] 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.

[   ]
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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 …):

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

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

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·

• δωροδοκίαviii,ix·

• απάτηx·

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxii·

•
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπουxiv 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):

[……][……][……][……]xv

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:

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):

[……][……][……][……]xvii

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την

ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)xviii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που

λήφθηκανxix:

[……]
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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
ασφάλισηςxx, 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 ;xxi

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): xxii

[……][……][……]
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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 δικαίουxxiii;

[] 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

καταστάσειςxxiv :

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 περιστάσειςxxv 

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 παράπτωμαxxvi;

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: 

[..........……]
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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 συμφερόντωνxxvii, 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

σύμβασηςxxviii;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxix 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

[] Ναι [] Όχι
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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; 
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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

εγκατάστασήςxxx; 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): [……]

[……][……]
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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): [……]

[……][……]
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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  είμαστε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς

καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που

αναφέρονταιxxxi, 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

δωρεάνxxxii.

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 Δήλωσης 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): [……]
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i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

iii
Βλέπε 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.

iv
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi
Σύμφωνα 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. 

vii
Όπως 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).

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

ix
Όπως  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).

x
Κατά 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.

xi
Όπως 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.

xii
Όπως 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”.

xiii
Όπως 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.".

xiv
Η 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 )

xv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii
Οικονομικός  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) 

xix
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση

πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xx
Στην 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). 

xxi
Σημειώνεται 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
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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 

xxii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii
Όπως αναφέρονται για  τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες διατάξεις,  στα έγγραφα της

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

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

xxv
Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvi
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.

3863/2010 .

xxvii
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxviii
Πρβλ άρθρο 48.

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

2016/7)

xxx
Όπως  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.

xxxi
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxii
Υπό 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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