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Θζμα: Ρροκιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, για τθν «Ρρομικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 4X4 τφπου 
τηιπ (jeep)» (CPV: 34113100-3), ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» τθσ Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ 
ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» του ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ με Κωδικό ΟΡΣ (MIS) 
5033228, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 17.741,94 € πλζον ΦΡΑ. 

 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.) 

 

Ρροκθρφςςει 

 

Συνοπτικό διαγωνιςμό με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ, με ςκοπό τθν προμικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep), για τισ ανάγκεσ του 
Φορζα Διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ 
τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» τθσ Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» του ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ με Κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5033228, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
17.741,94 € πλζον ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των τελϊν που βαρφνουν το όχθμα. Τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep) περιγράφονται ςτθ διακιρυξθ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I: 
Αναλυτικι περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Θα γίνονται δεκτζσ 
προςφορζσ με τθν προχπόκεςθ να εκπλθρϊνεται το ςφνολο των απαιτιςεων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ των 
απαιτιςεων-τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Ρρομικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 
4X4 τφπου τηιπ (jeep)» (CPV: 34113100-3), για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. και τθν 
εκτζλεςθ των επί μζρουσ ενεργειϊν/εργαςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ 
διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» τθσ Ρράξθσ 
«ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» του ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ. 
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Συνοπτικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ: 

Τίτλοσ Ρράξθσ 

«ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ». Απόφαςθ Ζνταξθσ: αρικμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΡ 
ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16.12.2019, (Κωδ. Απόφαςθσ 8493), (ΑΔΑ: 
9ΙΦΡ46ΜΤΛ-7ΚΟ) 

Κωδικόσ ΟΡΣ Ρράξθσ 5033228 

Τίτλοσ Υποζργου: 
«Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ 
Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» 

Είδοσ ςφμβαςθσ: Σφμβαςθ προμικειασ 

Κωδικόσ Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 
και ςυμπλθρωματικοφ 
λεξιλογίου: 

CPV: 34113100-3 - Αυτοκίνθτα τφπου τηιπ, CPV: CB08-5 - Κίνθςθ 
τεςςάρων τροχϊν, CB09-8 -Ρετρελαιοκίνθτο 

Κριτιριο κατακφρωςθσ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Εκτιμϊμενθ αξία 
22.000,00 € (με ΦΡΑ 24%) 
17.741,94 € (χωρίσ ΦΡΑ 24%) 

Θμερομθνία Ζναρξθ Υποβολισ 
Ρροςφορϊν 

16 Σεπτεμβρίου 2020, ϊρα 09:00 

Καταλθκτικι Θμερομθνία 
Κατάκεςθσ Ρροςφορϊν 

30 Σεπτεμβρίου 2020, ϊρα 11:00 

Θμερομθνία Αποςφράγιςθσ 
Ρροςφορϊν: 

30 Σεπτεμβρίου 2020, ϊρα 11:00 

Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν: 
Εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

Τόποσ διενζργειασ 
Γραφεία του ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 4ο 
χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ρζραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45. 

Χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ: 
Το υπό προμικεια είδοσ κα πρζπει να παραδοκεί ςτθν ζδρα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, εντόσ εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Τόποσ παράδοςθσ του υπό 
προμικεια είδουσ: 

Ζδρα του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι 

Ρροχπολογιςμόσ που βαρφνει 
Ριςτϊςεισ Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ ΣΑΕ 2751 
Κωδ. ενάρικμου: 2019ΣΕ27510137 

Χρθματοδότθςθ: 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Κωδ. ΣΑΕ 275/1. Θ παροφςα ςφμβαςθ 
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο Συνοχισ) και από 
εκνικοφσ πόρουσ από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΣΕ27510137). Θ ςφμβαςθ 
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Υποζργου Νο 1 «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του 
Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» τθσ Ρράξθσ : «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, 
Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ 
ζνταξθσ με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. 
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Απόφαςθσ 8493) (ΑΔΑ: 9ΙΦΡ46ΜΤΛ -7ΚΟ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων, Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων 
Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Ταμείου Συνοχισ και 
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5033228. 

Κρατιςεισ 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρλθροφορίεσ 

ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ρζραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45 
Τθλ: 26510 21834, Φαξ: 26510 31867 
e-mail: pnitas@lakepamvotis.gr, malpi@otenet.gr 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο τεφχοσ διακιρυξθσ και τα παραρτιματά του, τα 
οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

 

 

 

 

 

Συνθμμζνα: 

Διακιρυξθ και Ραραρτιματα 
 

 

Για το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ 
Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων 

 

O Ρρόεδροσ 

 

 

Φίλιπποσ Α. Φίλιοσ 

 

 

 





 

ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ προμικειασ 

Αρικμ. πρωτ. Διακιρυξθσ: 986/15-09-2020 

Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ: 

«Ρρομικεια οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep)» 

με εκτιμϊμενθ αξία 17.741,94 € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) 

 

  

 

Ανακζτουςα Αρχι: ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ  Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 4ο Χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων 

Ρόλθ Ρζραμα Ιωαννίνων 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45445 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS ΝUTS EL543 

Τθλζφωνο 2651021834 

Φαξ 2651031867 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΝΙΤΑΣ 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο malpi@otenet.gr, pnitas@lakepamvotis.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο(URL) http://www.lakepamvotis.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.), αποτελεί “μθ 
κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν.4412/2016, είναι 
οργανιςμόσ δθμοςίου δικαίου κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 4 του ν.4412/2016 και ανικει 
ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.  

i. Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των 
περιοχϊν, ςτοιχείων και ςυνόλων τθσ φφςθσ και του τοπίου των άρκρων 18, 19 και 21 του 
ν.1650/1986 (Α' 160), ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν.4519/18 (ΦΕΚ 25/20.02.2018 τεφχοσ Α'). 
Ο Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. είναι κοινωφελζσ Ν.Ρ.Ι.Δ. και δεν ζχει κερδοςκοπικό χαρακτιρα. 

ii. Ο Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. εποπτεφεται από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 1  

i Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.lakepamvotis.gr, www.diavgeia.gov.gr.  

ii Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτα Γραφεία του ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ 
ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 4ο Χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ.: 45445, Ρζραμα 
Ιωαννίνων κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

iii Γενικζσ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από τα Γραφεία του 
ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ςτο τθλζφωνο 2651021834 (e-mail: 

                                                           
1 

Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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malpi@otenet.gr , pnitas@lakepamvotis.gr ) και ςτθν ιςτοςελίδα www.lakepamvotis.gr .  

iv Ρλθροφορίεσ Ειδικζσ και Τεχνικισ Φφςεωσ παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
από τον κ. Ραναγιϊτθ Νίτα, ςτα προαναφερκζντα ςτοιχεία επικοινωνίασ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ και με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, με τον 
προχπολογιςμό του ζργου να ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαεπτά χιλιάδων επτακοςίων ςαράντα ενόσ ευρϊ 
και ενενιντα τεςςάρων λεπτϊν (17.741,94 €), πλζον ΦΡΑ τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων πενιντα οκτϊ 
ευρϊ και ζξι λεπτϊν (4.258,06 €) 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ2 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Κωδ. 
ΣΑΕ 275/1. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο Συνοχισ) και από 
εκνικοφσ πόρουσ από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 
2019ΣΕ27510137). Θ ςφμβαςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ 
βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» τθσ Ρράξθσ : «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ 
ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ 
Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
οικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) (ΑΔΑ: 9ΙΦΡ46ΜΤΛ - 7ΚΟ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων Ευρωπαϊκοφ 
Ταμείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, Ταμείου Συνοχισ και Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5033228.  

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν εγκεκριμζνθ με Κ.Α.: 13.01 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων 
(Ριςτϊςεισ Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ ΣΑΕ 2751, Κωδ. ενάρικμου: 2019ΣΕ27510137). 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, είναι θ προμικεια ενόσ καινοφργιου και αμεταχείριςτου επιβατικοφ οχιματοσ 
4X4 τφπου τηιπ (jeep) με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ, οι οποίεσ περιγράφονται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ I και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ παροφςασ. 

Το προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 34113100-3 - Αυτοκίνθτα τφπου τηιπ (jeep).  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαεπτά χιλιάδων επτακοςίων ςαράντα ενόσ 
ευρϊ και ενενιντα τεςςάρων λεπτϊν (17.741,94 €) πλζον ΦΡΑ  *ΦΡΑ 24 %: 4.258,06 €+, ιτοι είκοςι δφο 
χιλιάδεσ ευρϊ (22.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

 

                                                           
2 

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
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Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ 
τθσ Ανακζτουςασ με τον Ανάδοχο. 

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τιμισ. 

Επιςθμαίνεται, ότι προςφορζσ υποβάλλονται και γίνονται δεκτζσ, εφόςον αφοροφν ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ3: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποίθκθκε και ιςχφει. 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»  

7. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,5 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

                                                           
3
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

4
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

5
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

14. του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Βϋ/20-02-2018) «Φορείσ Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και άλλεσ 
διατάξεισ»,  

15.  του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Αϋ/7-05-2020) «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, 
ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ.» 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

18. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

19. τθν υπ’ αρικ. 158/2016 Απόφαςθσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Φ.Ε.Κ. 
3698/Β’/16-11-2016) «Ζγκριςθ ‘’Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ’’ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 
79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων 
των οδθγιϊν», 

20. Τθν υπ’ αρικμ.137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Βϋ5968) υπουργικι απόφαςθ ςε αντικατάςταςθ 

τθσ υπ’ αρικμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 

“Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ 

απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 - 

Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από 

Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ πράξεων»”», 

21. Τισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων , 

22. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 6/09.01.2019) απόφαςθ «Συγκρότθςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» όπωσ ιςχφει,  

23. Τθν υπ’ αρικμ. 51724/20.12.2004 (ΦΕΚ Βϋ1879) υπουργικι απόφαςθ «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ για τθν 

εκτζλεςθ ζργων και τθν ανάκεςθ και ςφναψθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, μελετϊν και υπθρεςιϊν του 

Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων.», 

24. Τθν με αρικμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) απόφαςθ ζνταξθσ 

τθσ Ρράξθσ «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ για δράςεισ διαχείριςθσ 

προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων»,  με Κωδικό ΟΡΣ 5033228 ςτο Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», (ΑΔΑ: 

9ΙΦΡ46ΜΤΛ-7ΚΟ)  
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25. Το με αρικμ. πρωτ. 113/27-01-2019 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 1θσ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ (22-01-

2020) του ΔΣ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων «ΘΕΜΑ 2ο: Ζγκριςθ ΑΥΙΜ 

ΥΜΕΡΕΑΑ» με το οποίο εγκρίνει τθν Απόφαςθ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα (ΑΥΙΜ) του Υποζργου 1 

«Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» 

τθσ Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» του ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ με Κωδικό 

ΟΡΣ (MIS) 5033228, 

26. Τθν με αρικμ. 284 Απόφαςθ (αρικμ. Ρρωτ. 26348/05.03.2020) του ΥΡΑΝΕ/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. 

Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων, περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

(ΡΔΕ) 2020, ςτθ ΣΑΕ 275/1 του ζργου «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Ιωαννίνων για δράςεισ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», με κωδικό 

ζργου 2019ΣΕ27510137 (ΑΔΑ: 99ΔΒ46ΜΤΛ-ΧΣΨ), 

27. Το με αρικμ. πρωτ. 524/11-06-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 5θσ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ (04-06-

2020) του ΔΣ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. «ΘΕΜΑ 12ο: Ζγκριςθ/Σφνκεςθ επιτροπϊν του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων», με το οποίο εγκρίνεται θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & 

Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, 

28. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 630/06-07-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 6θσ/06-07-2020 Τακτικισ Συνεδρίαςθσ 

του ΔΣ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. «ΘΕΜΑ 1ο : Ζγκριςθ τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 (ΑΔΑ: 

ΨΑΔ146Ψ8ΒΛ-Χ15) 

29. Το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006607869 Ρρωτογενζσ Αίτθμα και το 20REQ006614152 Εγκεκριμζνο Αίτθμα 

που αφοροφν ςτθν πρόκεςθ του Φορζα να προβεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ προμικεια, 

30. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 972/11-09-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α.Δ.Α.: 6ΞΙΞ46Ψ8ΒΛ-33Γ) 

31. Το με αρικμ. πρωτ. 969/10-09-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 5θσ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ (04-06-

2020) του ΔΣ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. «ΘΕΜΑ 4ο: Ζγκριςθ Διακιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για Σφμβαςθ 

Ανάκεςθσ Ρρομικειασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 τθσ Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ 

ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5033228 του ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ, για: «Πχθμα 

4 x 4 τφπου Jeep» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει τιμισ». (Α.Δ.Α.: 97ΣΞ46Ψ8ΒΛ-Η1Θ), 

32. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ & θ ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Φορζα 
Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, οδόσ 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ρζραμα Ιωαννίνων, 
Τ.Κ. 454 45, ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2020, θμζρα Τετάρτθ 11.00, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 
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Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν, είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2020, θμζρα Τετάρτθ (βλ. 2.4.3 Τρόποσ/χρόνοσ υποβολισ 
προςφορϊν). 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, τουλάχιςτον 3 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα καταλθκτικι θμερομθνία. Αν και ςτθ 
νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα 
θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα αυτισ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα αυτισ ςε μορφι αρχείου .pdf, κακϊσ και το ΤΕΥΔ και το 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςε μορφι αρχείου .doc, κα αναρτθκοφν ςτον δικτυακό, τόπο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.lakepamvotis.gr ςτθν διαδρομι : Αρχικι ► Νζα ► 
Ανακοινϊςεισ. 

Ανακοίνωςθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ του τοπικοφ 
τφπου. Τα ζξοδα βαρφνουν τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ6  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
6
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ7  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ όπωσ αυτι κα δθμοςιευκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 
• ΡΑΑΤΘΜΑ I: Αναλυτικι περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. 
• ΡΑΑΤΘΜΑ II: Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.). Το υπόδειγμα 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΡΟΥ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.), ςυμπλθρωμζνο με τα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ το οποίο κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. μαηί με τθν παροφςα 
διακιρυξθ ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου .doc και θ ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι. 

• ΡΑΑΤΘΜΑ III: Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 
• ΡΑΑΤΘΜΑ IV: Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
• ΡΑΑΤΘΜΑ V: Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 
• ΡΑΑΤΘΜΑ VI: Σχζδιο Ιδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ 

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

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ θλεκτρονικά ςτισ 
ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι τισ ϊρεσ 09.00 – 15.00.  

Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ8 , εκτόσ αν 
ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και 
τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία 
μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει 
ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο9. 

                                                           
7
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 

άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

8
 Άρκρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δαπάνθ για τθ λιψθ των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ, πλθν τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ αναπαραγωγισ τουσ και τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. 
9
 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ 
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2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 7 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ10: 

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

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.  

2.1.4 Γιώζζα 

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

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)11. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική 

γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από 

ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 12.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
13  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

                                                           
10

 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
11

 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

12
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 

13
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 43 

του ν. 4605/2019. 
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Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα14. 

2.1.5 Δγγπήζεηο15 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)16 που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ  Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν17, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ 

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα παρακάτω ςτοιχεία: α) 
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν Αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 
οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ) τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ 

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

                                                           
14

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
15

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
16 

 Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018) 
17

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.18 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι19 για τθν υποβολι προςφοράσ20.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.21   

4. Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε υποψιφιοσ οικονομικόσ 
φορζασ (προςφζρων ) ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που 
περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο22 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςτον εν λόγω ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ23  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ24 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

                                                           
18

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

19
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

20
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

21
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

22 
Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

23
 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

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

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

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου25. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

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

απόφαςθ. 26 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ 
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. Αν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ27.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 28 
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 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

26
 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

27
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

28
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2.2.3.3.29 α) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο 
αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2., κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται30 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ31,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

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

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  
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 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 
δυνατότθτα τθσ A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 
δυνατότθτα θ A.A. διαγράφεται θ παράγραφοσ  3 α ι/και β αντίςτοιχα. 

30
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

31
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 

κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

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

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1., 2.2.3.2. γ)32 και 2.2.3.4. μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 33. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201634. 

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

Κριτιρια Επιλογισ35  

                                                           
32

 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
33

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
34

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 

35
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο36  

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

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

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.37   

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα38  

Δεν απαιτείται οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια από τουσ οικονομικοφσ φορείσ για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτον εν λόγω ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα39  

                                                                                                                                                                                                 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

36
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

37
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 

38
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο 

παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το 
άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να 
είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα 
επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα 
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

39
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του 
άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν 
άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. 
τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν 
διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
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Δεν απαιτείται τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ για τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτον εν λόγω ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:  

α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  

β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡΑΑΤΘΜΑ II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ40 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ)41. Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν.42 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1. τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

                                                                                                                                                                                                 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

40
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

41
 Το ΤΕΥΔ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα 

«Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν (Β' 3698/2016) 
Aπό τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ 
χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn 

42 
 Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

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

2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα43 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201644. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν45. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν46. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά47: 

                                                           
43

  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-
Η9Κ).ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 

44
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

45
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

46 
 Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019 
47

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1. απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του.48 Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) Για τισ περιπτϊςεισ α’ και β’ τθσ παραγράφου 2.2.3.2. και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.49 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι 
εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του50  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2. α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων51. 

γ) Για τθ περίπτωςθ γ’ τθσ παραγράφου 2.2.3.2., πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

                                                                                                                                                                                                 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
48 

 Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019 

49
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

50
  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019 
51

 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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υποβολι του52  από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του 
ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.53 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1. και 2.2.3.2. περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4., τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1. και 2.2.3.2. περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4., υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.54 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 

                                                           
52

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019 

53 
 Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019 

54
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ55,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του.56 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

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

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

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα , όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ57 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

                                                           
55 

 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019 

56  
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019 

57
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο58  

Κριτιριο ανάκεςθσ59 τθσ Σφμβαςθσ60 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ (χωρίσ Φ.Ρ.Α. και τζλθ ταξινόμθςθσ). Θ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ των προςφορϊν, 
αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παρ. 3.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (ζγχαρτεσ) και θλεκτρονικι μορφι (ςε 
ςφραγιςμζνο ςφμπακτο δίςκο - CD) με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ 
Διακιρυξθσ, για το ςφνολο του υπό ανάκεςθ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
προςφζροντα. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ 
Διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

2.4.2 Σόπνο/ρξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν διεφκυνςθ 4ο χλμ. Ε.Ο. 
Ιωαννίνων-Τρικάλων, Τ.Κ. 45445, Ρζραμα Ιωαννίνων, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 
(θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν). 

2.4.3 Σξόπνο/ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

(α) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε 

(β) με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

                                                           
58

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

59
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 

86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ 
που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου 
να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). 
Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

60
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
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Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι αποςτολισ τουσ (ταχυδρομικισ 
ι courier) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, περιπτϊςεισ α και β άνω, οι φάκελοι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί 
εφόςον ζχουν περιζλκει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ζχουν πρωτοκολλθκεί, το αργότερο μζχρι τισ 30 
Σεπτεμβρίου 2020 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ. (καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των 
προςφορϊν των περιπτ. α & β άνω). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι 
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιθκεί 
εγκαίρωσ. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ 
άνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά πρωτοκολλοφνται και φυλάςςονται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν 
προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν που ορίηεται ςτο επόμενο εδάφιο γ. 

(γ) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, τθν θμζρα 
διενζργειασ διαγωνιςμοφ, ιτοι ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2020 θμζρα Τετάρτθ και από ϊρα 10:30 (ϊρα 
ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν) μζχρι τισ 11:00 (ϊρα λιξθσ τθσ επίδοςθσ/παραλαβισ των προςφορϊν 
τθσ περίπτ. γ). 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & 
Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που 
περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθν ακριβι ϊρα που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςα Αρχισ) και τισ 
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

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

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν εγγράφωσ από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δθλ το αργότερο επτά (7) μζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν, δεν ζχουν παραςχεκεί εγγράφωσ το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν,  

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να παρατείνει τισ 
προκεςμίεσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι (ζγχαρτεσ) και θλεκτρονικι μορφι (ςε ςφραγιςμζνο 
ςφμπακτο δίςκο - CD) με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Οι προςφορζσ, με ποινι απόρριψθσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ 
προςφοράσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν 

ΡΟΣΦΟΑ ΤΟΥ 

………………………………………………………….…………….……….. 

[αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δθλαδι: επωνυμία του οικονομικοφ φορζα και ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ οι επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν κακϊσ και τα απαραίτθτα 
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ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνιςμό: «Ρρομικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep) (CPV: 
34113100-3)» 

Αρικμόσ Πρωτοκόλλου Διακιρυξθσ : 986/15-09-2020 

Ανακζτουςα Αρχι: ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.) 

(Δ/νςθ: 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Τ.Κ. 45445, Ρζραμα Ιωαννίνων) 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 30-09-2020 

 

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

Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουκα: 

(α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» (βλζπε παράγραφο 
2.4.4 τθσ παροφςασ). 

(β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» (βλζπε παράγραφο 2.4.5 τθσ 
παροφςασ). Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 
φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. 

(γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» (βλζπε παράγραφο 2.4.6 
τθσ παροφςασ). 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

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

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),   

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ61. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα62, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

                                                           
61

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.63 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201664, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ II), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.5 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τα Τεχνικά Χαρακτθριςτικά που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ Αναλυτικι περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ” του Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ αναλυτικά και ακριβϊσ 
πϊσ πλθροφνται οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω ΡΑΑΤΘΜΑ65 66.  

2.4.6 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται και υποβάλλεται χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά το ζντυπο του 
Ραραρτιματοσ IV τθσ διακιρυξθσ:  

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων 
ειδϊν χωρίσ ΦΡΑ, ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€).  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ67. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε 
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  Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

64
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  
65

 Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
66

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

67
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3 % και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. Οι προςφερόμενεσ 
τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, 

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ,  

δ) που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ, 

ε) ςτθν οποία δεν αναγράφεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ι ορίηεται χρόνοσ ιςχφοσ μικρότεροσ από τον 
ηθτοφμενο ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.4.7 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ68   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
ογδόντα (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει 
χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ 
ωσ άνω αρχικι διάρκεια (εκατόν ογδόντα *180+ θμζρεσ). 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.69 

2.4.8 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ70 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Τόποσ/χρόνοσ 
διενζργειασ διαγωνιςμοφ), 2.4.3 (Τρόποσ/χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.4 (Ρεριεχόμενα Φακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»), 2.4.5 (Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 2.4.6 
(Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
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 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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προςφορϊν), 2.4.7 (Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,71  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

 

                                                           
71

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Καηάζεζε θαη Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παρ. 2.4.3 τθσ 
παροφςθσ. Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν παραπάνω θμερομθνία ςτθν 
αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν72, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.3(γ) 
τθσ παροφςθσ, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ υποβολισ αυτϊν. Θ 
παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, 
ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. 
Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & 
Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν 
γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν επικοινωνεί, εν 
ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί 
προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.3 τθσ παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο 
πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο 
μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ 
εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του 
διαγωνιςμοφ.  

β) Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 2.4.3 
«Τρόποσ/χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν».  

Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 
ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Οι παριςτάμενοι ςτθν 
διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και 
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα, τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ : 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, ο 
φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, κακϊσ και ο φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, μονογράφονται δε από 
τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν όλα τα δικαιολογθτικά, ανά φφλλο.  
                                                           
72

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 
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Στθν ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν καταχωρεί όςουσ 
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του 
ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ.  

β) Ακολοφκωσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν 
Ρροςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Στθν ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςυντάςςει πρακτικό για 
τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δε γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν 
προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ παροφςασ. 

γ) Τζλοσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ 
προβαίνει ςτον ζλεγχο και αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, εκείνων των προςφορϊν τισ οποίεσ 
ζκρινε αποδεκτζσ κατά τα δφο προθγοφμενα ςτάδια, και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο γνωμοδοτεί 
αιτιολογθμζνα τθν απόρριψθ ι τθν αποδοχι τουσ, το οποίο περιζχει τον πίνακα τιμϊν και τθν ςειρά 
κατάταξθσ των προςφορϊν κατά αφξουςα ςειρά και ειςιγθςθ για τον προςωρινό ανάδοχο. 

Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ 
τιμι ςτο πεδίο: «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ» του Ζντυπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι 
του ωσ άνω πεδίου, θ Αρχι επιλζγει τον προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει 
τθν ίδια τιμι και το αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο πρακτικό. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι73 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Τα ωσ άνω βιματα α, β και γ μποροφν να καταγραφοφν και ςε ζνα ενιαίο πρακτικό. 

3.1.3 Δπηθύξσζε απνηειεζκάησλ 

δ) Τα πρακτικά (ι το ενιαίο πρακτικό) με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μια 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ 
ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.74, 75.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και το άρκρο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
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 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
74 

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019 
75 

   Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ειδικά, για τισ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία 
ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, πλζον ΦΡΑ, που δεν διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, εκδίδεται μία απόφαςθ, κατά 
τα ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ του κριτθρίου ανάκεςθσ. (παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.18 του 
άρκρου 107 του Ν.4497/2017)    





 

Σελίδα 35 από 83 

 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο76 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα 
(10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ 
παραγράφου 2.2.4 αυτισ.  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.77 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και ςε θλεκτρονικι μορφι 
(ςε ψθφιακό δίςκο) με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 τθσ παροφςασ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ78. 

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

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά 80λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
77

 Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019 

78
 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019 

79  
Ρρβλ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 
ν. 4605/2019. 

80
 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019 
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του81.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν 
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω82 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ 
εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που που δεν ζχει 
αποκλειςτεί οριςτικά83, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.   

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιιςει  τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν84 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά85.  
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
82

 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019 
83

 Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019 
84

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
85

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019 
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3.4 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται 
ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παραγράφου 
2.4.3.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ 
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα.  Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά 
τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν 
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται86. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.87 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.  

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

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 

                                                           
87
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άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .88 

 

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο89  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/90 91 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο92  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1. και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.6 Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
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 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 
89 

Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
90

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

91
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

92
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201693, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)94 

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

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ95  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1. τθσ παροφςασ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
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 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
94

  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 
4605/2019 

95
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο96 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το 
πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 205 Ν. 4412/2016, ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που 
επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα 
ζκπτωτου - Κυρϊςεισ), 6.1 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν) και 6.3 (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - 
Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ. 

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

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201697. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
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Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν το αργότερο ςε τζςςερισ (4) 
μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ι όπου αλλοφ του υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα παραδοκεί εντόσ 
του Νομοφ Ιωαννίνων.  

Θ παράδοςθ του οχιματοσ να γίνει με δαπάνεσ του προμθκευτι. Το όχθμα να παραδοκεί ζτοιμο προσ 
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι του, υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων και εν γζνει θ ςτάκμθ 
όλων των αναγκαίων για τθ λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ υγρϊν-διαλυμάτων να βρίςκεται ςτα 
προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι επίπεδα. Το όχθμα να παραδοκεί ζτοιμο προσ λειτουργία, με 
πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι του, υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων και εν γζνει θ ςτάκμθ όλων των 
αναγκαίων για τθ λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ υγρϊν-διαλυμάτων να βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα 
από τον καταςκευαςτι επίπεδα. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.  

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ και τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργων, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το είδοσ τθσ προμικειασ , τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι τθσ προμικειασ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργων. Κατά 
τθν διαδικαςία παραλαβισ κα διενεργθκοφν οι παρακάτω ζλεγχοι, παρουςία του αναδόχου.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ να επιδείξει τθν φπαρξθ και ςυμφωνία των όςων 
αναφζρονται ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά κακϊσ και ςτα φυλλάδια και ςχεδιαγράμματα που κατζκεςε με 
αυτιν.  

Α. Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ  
Το όχθμα κα επικεωρθκεί για τθν επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα παρελκόμενα και γενικά τθν 
ςυμφωνία με τουσ όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.  

Β. Ρρακτικι δοκιμαςία  
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τθν οδιγθςθ του οχιματοσ από οδθγό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε 
διαδρομι 30 χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ οδικισ και οδθγικισ ςυμπεριφοράσ του 
οχιματοσ, τθσ καλισ λειτουργίασ του και γενικά όλου του εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Μετά το τζλοσ τθσ 
διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ εξωτερικόσ του κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του διαφορικοφ και των 
ςωλθνϊςεων ςτο όχθμα για διαπίςτωςθ διαρροϊν. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.  
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Ο προμθκευτισ με τθν παράδοςθ του οχιματοσ υποχρεοφται να παραδϊςει (πλζον των όςων 
αναφζρονται κατωτζρω ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I - Αναλυτικι περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ):  
- Εγχειρίδιο χριςθσ του οχιματοσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
- Βιβλιάριο ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν ςτθν Ελλθνικι / και Αγγλικι γλϊςςα.  
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ του Διαγωνιςμοφ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ 
ςυντάςςει πρωτόκολλα (οριςτικισ παραλαβισ - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ - απόρριψθσ των 
υλικϊν), ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκ. 208 Ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.  

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με 
τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ 
ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του 
άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι μετά τα αποτελζςματα τθσ 
κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι του είδουσ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ κα πραγματοποιθκεί 
εντόσ 30 εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςτολι από τον Ανάδοχο προσ τθσ ΕΡΡ των ςτοιχείων τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ του οχιματοσ, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί αντικατάςταςι με άλλο, ςφμφωνο 
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  

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

Εάν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ.  

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

6.4  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ορίηεται περίοδοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του οχιματοσ, τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ ι μζχρι τα 100.000 
χλμ. από τθν θμερομθνία παραλαβισ του οχιματοσ. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο 
ανάδοχοσ ευκφνεται για τθ καλι λειτουργία του οχιματοσ και τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία του οχιματοσ. Επίςθσ, κατά τον χρόνο 
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τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, οφείλει να προβαίνει ςτισ προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτι 
διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ (service), με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, θ Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργων, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ, 
τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του, θ αρμόδια Επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ για τισ νόμιμεσ 
διαδικαςίεσ.  

Μετά τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω επιτροπι ςυντάςςει 
ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν 
ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

6.5  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1. τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).98 
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 Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
 Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
 Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 

ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.5.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

α) Το υπό προμικεια όχθμα 4X4 τφπου τηιπ (jeep) (CPV: 34113100-3), πζντε (5) κζςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ, κα φζρει οπωςδιποτε τζςςερισ (4) πόρτεσ επιβίβαςθσ και κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. και ειδικότερα για τθν υλοποίθςθ του 
Υποζργου 1: «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του 
Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» τθσ Ρράξθσ «Επιχοριγθςθ Του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων για Δράςεισ 
Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν, Ειδϊν Και Οικοτόπων» 

β) Το όχθμα κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τθν υπάρχουςα Ελλθνικι και Διεκνι νομοκεςία, θ δε 
καταςκευι του να είναι ςτιβαρι και αςφαλισ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. 
μαηί με το όχθμα όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν κυκλοφορία του. Ραράλλθλα, ο προμθκευτισ κα 
ευκφνεται για τθν ζκδοςθ τθσ πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ. 

γ) Το όχθμα κα εξαςφαλίηει κίνθςθ εκτόσ δρόμου αλλά και ςε ομαλοφσ δρόμουσ.  

δ) Το όχθμα κα πρζπει να είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου οίκου. 

ε) Τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία του κα πρζπει να πλθροφν τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα 
Οδικισ Κυκλοφορίασ και τθσ ΕΕ, ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία του με νόμιμθ άδεια κυκλοφορίασ. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Ο ςυμμετζχων οφείλει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπλθρϊςει τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ 
III - Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ) 

Ο παρακάτω πίνακασ ςυμμόρφωςθσ αποτελεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του υπό προμικεια είδουσ και οι 
ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να τον ςυμπλθρϊςουν ανάλογα με τισ αναφερόμενεσ παραπομπζσ (τεχνικά 
φυλλάδια, prospectus κ.λ.π). 

Θ προοριηόμενθ χριςθ των ςτθλϊν των πινάκων ζχει ωσ εξισ: 

 Α/Α: αναφζρεται ςτον αφξοντα αρικμό τθσ απαίτθςθσ και είναι το ςτοιχείο, το οποίο κα πρζπει να 
χρθςιμοποιιςει ςαν αναφορά ο Ανάδοχοσ για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ ι παραπομπι. 

 Ρεριγραφι: περιγράφει τθν απαίτθςθ ποιοτικά και ενδεχομζνωσ ποςοτικά και μπορεί να 
παραπζμπει ρθτά ι ζμμεςα ςτθν τεχνικι περιγραφι του αντικειμζνου. 

 Απαίτθςθ: αναφζρει ςε ποιο βακμό θ απαίτθςθ είναι υποχρεωτικι. Θ υποχρζωςθ μπορεί να 
δθλϊνεται με τθν ζνδειξθ «ΝΑΙ» 

 Συμμόρφωςθ: κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί μόνο «ΝΑΙ» ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ πλθροί τθν προδιαγραφι ι «ΟΧΙ» ςτθν περίπτωςθ που δεν πλθροί τθν προδιαγραφι. 
Οποιαδιποτε άλλθ απάντθςθ ι κείμενο δεν κεωροφνται αποδεκτά. 
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 Ραραπομπι: επίςθσ ςυμπλθρϊνεται από τον Ρροςφζροντα αναφορικά με τθν απαίτθςθ και κα 
τεκμθριϊνεται από επίςθμα τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Απαίτθςθ Συμμόρφωςθ Ραραπομπι 

1.  Γενικά ςτοιχεία 

1.1.  Να αναφζρεται μοντζλο και εταιρεία καταςκευισ ΝΑΙ   

1.2.  Ζτοσ καταςκευισ προςφερόμενων οχθμάτων (2020) ΝΑΙ   

1.3.  
Θ θμερομθνία καταςκευισ των ελαςτικϊν (DOT) να 
μθν υπερβαίνει τουσ 6 μινεσ από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ των οχθμάτων. 

ΝΑΙ 
  

1.4.  

Εργοςταςιακι εγγφθςθ: 

 ≥3 ετϊν ι 100.000 χλμ. για τα μθχανικά μζρθ 

 ≥3 ετϊν για τα θλεκτρικά μζρθ 

 ≥3 ετϊν για το χρϊμα 

 ≥12 ετϊν για αντιςκωριακι προςταςία 
Eγγφθςθ προμθκευτι: 

 ≥1 ζτουσ για του ςυςςωρευτι του θλεκτρικοφ 
ςυςτιματοσ του οχιματοσ 

ΝΑΙ 

  

1.5.  Απαραίτθτα εγχειρίδια χριςθσ ΝΑΙ   

2.  ΤΥΡΟΣ 

2.1.  
Μόνιμθ τετρακίνθςθ (4WD), ι Ζξυπνθ τετρακίνθςθ 
(ΑWD) ι με δυνατότθτα αποςφμπλεξθσ των δφο 
μπροςτινϊν τροχϊν από τθν καμπίνα του οδθγοφ. 

ΝΑΙ 
  

2.2.  Αρικμόσ κυρϊν (5) πζντε ΝΑΙ   

2.3.  Αρικμόσ φιλοξενοφμενων επιβατϊν (5) πζντε ΝΑΙ   

3.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3.1.  Mικοσ: ≥4000 mm. ΝΑΙ   

3.2.  Ρλάτοσ: ≥1750 mm. ΝΑΙ   

3.3.  Φψοσ: ≥1600 mm. ΝΑΙ   

3.4.  Πγκοσ χϊρου αποςκευϊν: ≥360 L ΝΑΙ   

4.  ΚΙΝΘΤΘΑΣ 

4.1.  Ρετρελαιοκίνθτοσ (Diesel) ΝΑΙ   

4.2.  Κυβιςμόσ: ≤1600 cm³ ΝΑΙ   

4.3.  Ιςχφσ: ≥115 HP ΝΑΙ   

4.4.  οπι: ≥260 Nm/2000 ς.α.λ. ΝΑΙ   

4.5.  Τεχνολογία εκπομπισ ρφπων CO2: τουλάχιςτον EURO 6 ΝΑΙ   

4.6.  Κατανάλωςθ μικτοφ κφκλου ≤7,0 l/100km ΝΑΙ   

4.7.  Stop & Start και Energy Management System ΝΑΙ   

5.  ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ 
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5.1.  Εμπρόσ: Αεριηόμενοι δίςκοι ΝΑΙ   

5.2.  Ρίςω: Δίςκοι ι ταμποφρα ΝΑΙ   

6.  ΣΥΣΤΘΜΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ 

6.1.  
Τιμόνι ςτο αριςτερό μζροσ των οχιματοσ με υδραυλικό 
ι θλεκτρικά υποβοθκοφμενο, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ 
κατά φψοσ, cruise control και χειριςτιρια. 

ΝΑΙ 
  

6.2.  Αυτόματο ι μθχανικό κιβϊτιο  ΝΑΙ   

7.  ΤΟΧΟΙ 

7.1.  Τροχόσ αντικατάςταςθσ ΝΑΙ   

7.2.  Ηάντεσ αλουμινίου ΝΑΙ   

8.  ΣΥΣΤΘΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

8.1.  Φωτιςμόσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ ΝΑΙ   

8.2.  Φωτιςμόσ καμπίνασ ΝΑΙ   

9.  ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

9.1.  ≥50 L ΝΑΙ   

10.  ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

10.1.  

Ενδεικτικά όργανα ελζγχου κινθτιρα, κερμόμετρο, 
ενδεικτικό καυςίμων, ενδεικτικό λαδιϊν, ενδεικτικό 
χειρόφρενου, χιλιομετρθτι, ςτροφόμετρο, διακόπτθσ 
ςυςςωρευτϊν, κ.ά. όργανα ι ενδεικτικά λειτουργιϊν 
λοιπϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ (αερόςακων ΑΒS, 
αυτοζλεγχοσ βλαβϊν, ηωνϊν αςφαλείασ) 

ΝΑΙ 

  

11.  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11.1.  ABS (Anti-lock Braking System) ΝΑΙ   

11.2.  
Electronic stability control (ESC) ι Electronic stability 
program (ESP) 

ΝΑΙ 
  

11.3.  
Hill Start Assist - Σφςτθμα υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςε 
οδόςτρωμα με κλίςθ 

ΝΑΙ 
  

11.4.  
Hill Descent Control - Σφςτθμα υποβοικθςθσ 
κατάβαςθσ 

ΝΑΙ 
  

11.5.  Φϊτα θμζρασ τεχνολογίασ LED ΝΑΙ   

11.6.  Ρροβολείσ ομίχλθσ  ΝΑΙ   

11.7.  Μετωπικοί αερόςακοι οδθγοφ - ςυνοδθγοφ ΝΑΙ   

11.8.  Ρλευρικοί αερόςακοι  ΝΑΙ   

11.9.  Αερόςακοι τφπου κουρτίνασ ΝΑΙ   

11.10.  Ρροβολείσ ομίχλθσ ΝΑΙ   

11.11.  
Blind Spot Warning – Σφςτθμα ειδοποίθςθσ τυφλοφ 
ςθμείου 

ΝΑΙ 
  

11.12.  
Θχθτικι και οπτικι ειδοποίθςθ μθ αςφάλιςθσ τθσ 
ηϊνθσ αςφαλείασ οδθγοφ - ςυνοδθγοφ 

ΝΑΙ 
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11.13.  Εμπρόσ και πίςω προςκζφαλα ΝΑΙ   

12.  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΘΣ 

12.1.  Αυτόματο ςφςτθμα κλιματιςμοφ  ΝΑΙ   

12.2.  Θλεκτρικά παράκυρα εμπρόσ-πίςω ΝΑΙ   

12.3.  
Οκόνθ πολλαπλϊν πλθροφοριϊν και θχοςυςτιματοσ, 
media navigator (με ελλθνικοφσ χάρτεσ) με ελάχιςτο 
μζγεκοσ 6 ιντςϊν 

ΝΑΙ 
  

12.4.  Multi-view camera με τζςςερισ κάμερεσ κζαςθσ    

12.5.  Ρίςω αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ    

12.6.  Θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι & κερμαινόμενοι κακρζφτεσ ΝΑΙ   

12.7.  Κεντρικό κλείδωμα με τθλεχειριςμό ΝΑΙ   

12.8.  Αιςκθτιρεσ φωτεινότθτασ ΝΑΙ   

12.9.  Κάκιςμα οδθγοφ με ρφκμιςθ οςφυϊκισ χϊρασ ΝΑΙ   

12.10.  Εμπρόσ κεντρικό υποβραχιόνιο ΝΑΙ   

12.11.  Διαιροφμενο πίςω κάκιςμα ΝΑΙ   

13.  ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

13.1.  Εργαλειοκικθ με βαςικά εργαλεία ΝΑΙ   

13.2.  Κιτ αλλαγισ ελαςτικοφ (γρφλλοσ, κλειδιά κ.λπ.) ΝΑΙ   

13.3.  Τεχνικό εγχειρίδιο χειριςμοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ΝΑΙ   

13.4.  Κοτςαδόροσ αφαιροφμενοσ χωρίσ εργαλεία ΝΑΙ   

13.5.  
Εμπρόςκια και οπίςκια κζςθ για ζνα άγκιςτρο (μόνιμο 
θ ςυναρμολογοφμενο) για ρυμοφλκθςθ του ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ 

ΝΑΙ 
  

13.6.  Ρροςτατευτικό δάπεδο του χϊρου αποςκευϊν ΝΑΙ   

13.7.  Ρλαϊνά Σκαλοπάτια ΝΑΙ   

14.  ΧΩΜΑ, ΛΟΓΟΤΥΡΑ & ΣΘΜΑΝΣΘ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ 

14.1.  Χρϊμα: Λευκό  ΝΑΙ   

14.2.  
Στθν πόρτα του οδθγοφ, του ςυνοδθγοφ και ςτο καπό, 
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επικολλιςει το λογότυπο 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ΝΑΙ 
  

14.3.  
Στθν πόρτα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επικολλιςει το λογότυπο 
του Ρρογράμματοσ Χρθματοδότθςθσ 

ΝΑΙ 
  

14.4.  
Αριςτερά, δεξιά και πίςω κατά μικοσ του οχιματοσ κα 
επικολλθκεί ειδικι αντανακλαςτικι ταινία κίτρινου 
χρϊματοσ, πλάτουσ τουλάχιςτον 10 εκατοςτϊν 

ΝΑΙ 
  

Οι αυτοκόλλθτεσ επιγραφζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ και εκείνων που απαιτοφν οι κανόνεσ 
δθμοςιότθτασ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κα υποδειχκοφν, κατόπιν επικοινωνίασ και ςυνεννόθςθσ, 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  
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Στθ τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνονται τα ζξοδα ταξινόμθςθσ, ζξοδα ζκδοςθσ πινακίδων, το χρϊμα 
και τα ζξοδα μεταφοράσ του οχιματοσ ςτον τόπο παράδοςθσ. 

Τα παραπάνω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ είναι υποχρζωςθ και ευκφνθ του προμθκευτι να παραδϊςει 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα και με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν κάκε ζνασ από τουσ υποψθφίουσ που ςυμμετζχουν ςε αυτό 
το ςτάδιο κα πρζπει να υποβάλλει το Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ III) ςυμπλθρωμζνο 
και επί ποινι αποκλειςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί. 

Θ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν δφναται - εφόςον το κρίνει απαραίτθτο 
- να καλζςει εγγράφωσ και επί ποινι αποκλειςμοφ κάκε ζναν από τουσ υποψθφίουσ που ςυμμετζχουν ςε 
αυτό το ςτάδιο, να δϊςει διευκρινιςεισ προφορικϊσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ και να απαντιςει ςε τυχόν 
ερωτιςεισ των μελϊν τθσ. 

Μετά τθ μελζτθ των επιμζρουσ φακζλων τεχνικϊν προςφορϊν και τθν κατά τα ανωτζρω ενδεχόμενθ 
προφορικι παρουςίαςθ και επίδειξθ του οχιματοσ ι εξζταςθ των ηθτοφμενων ειδϊν εγκατεςτθμζνων και 
ςε λειτουργία, κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν αξιολογεί 
κάκε τεχνικι προςφορά. 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ : Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι τζςςερισ (4) μινεσ που είναι και ο 
μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ : H ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι όπου αλλοφ του υποδείξει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  
Θ παραλαβι τθσ ςυνολικισ Ρρομικειασ κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ 
Ζργων και τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ραρατάςεισ  
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 132, ν.4412/2016). 

Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Υποζργο (Α/Α 1) «Δράςεισ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ 
Ρροςτατευόμενθσ Ρεριοχισ ευκφνθσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.» τθσ Ρράξθσ : «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο ανωτζρω Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα με βάςθ τθν απόφαςθ 
ζνταξθσ με αρικμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16.12.2019, (Κωδ. Απόφαςθσ 8493), (ΑΔΑ: 
9ΙΦΡ46ΜΤΛ-7ΚΟ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων και ζχει λάβει κωδικό MIS 5033228. Θ 
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο Συνοχισ) και από εκνικοφσ 
πόρουσ μζςω του Ρ.Δ.Ε. (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΣΕ27510137).  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι δφο χιλιάδων (22.000,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 17.741,94 €, ΦΡΑ : 4.258,06 €). Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
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νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ99. 

 

                                                           
99

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 





 

ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  
 

Σελίδα 51 από 83 

 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –ΣΔΤΓ  

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

- Ονομαςία: ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΘΜΔΘΣ : 99201097 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: 4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΙΚΑΛΩΝ, ΡΕΑΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 45445 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΝΙΤΑΣ 
- Τθλζφωνο: 2651021834 
- Θλ. ταχυδρομείο: malpi@otenet.gr, pnitas@lakepamvotis.gr  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.lakepamvotis.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ του ζργου «Ρρομικεια ενόσ επιβατικοφ 4X4 
οχιματοσ τφπου τηιπ», CPV: 34113100-3 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: ………………. 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων:  

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [  ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 

αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[  ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 

ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το 
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μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 

που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 

κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 

λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

 

α) *……+ 
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ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία  (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

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

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 

με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 

τον ςκοπό …): 

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 

και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 

κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

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

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 

οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*  ],  

ςθμείο-(-α): *  ],  

λόγοσ(-οι):*  ] 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
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ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *  ] 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάθαρση»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 

ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

 





 

Σελίδα 61 από 83 

 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 

το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 

εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 

ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*……+ Ναι *……+ Πχι 

 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*……+ Ναι *……+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*……+ Ναι *……+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*……+ Ναι *……+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 

του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*……+ Ναι *……+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 

με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*……+ Ναι *……+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*……+ Ναι *……+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ)είναι ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 

τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

*……+ Ναι *……+ Πχι 
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ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 

που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 

επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxviii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxxx. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ 

οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ του με 

αρικ. Ρρωτ. 986/15-09-2020 ςυνοπτικό διαγωνιςμό για «τθν προμικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 4X4 

τφπου τηιπ (jeep)» που δθμοςιεφκθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+   

 

 

Ο Δθλϊν 

 

 

 

                                                           
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
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 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

ατόμων. 

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

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

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

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

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

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

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

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 

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

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

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

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

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

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
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τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

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

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxix
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxx
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 
Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 

Ζνα (1) όχθμα 4X4 τφπου τηιπ (jeep)  (CPV: 34113100-3) 

Ο ςυμμετζχων οφείλει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω πίνακα ςυμμόρφωςθσ. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Απαίτθςθ Συμμόρφωςθ Ραραπομπι 

1.  Γενικά ςτοιχεία 

1.1.  Να αναφζρεται μοντζλο και εταιρεία καταςκευισ ΝΑΙ   

1.2.  Ζτοσ καταςκευισ προςφερόμενων οχθμάτων (2020) ΝΑΙ   

1.3.  
Θ θμερομθνία καταςκευισ των ελαςτικϊν (DOT) να 
μθν υπερβαίνει τουσ 6 μινεσ από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ των οχθμάτων. 

ΝΑΙ 
  

1.4.  

Εργοςταςιακι εγγφθςθ: 

 ≥3 ετϊν ι 100.000 χλμ. για τα μθχανικά μζρθ 

 ≥3 ετϊν για τα θλεκτρικά μζρθ 

 ≥3 ετϊν για το χρϊμα 

 ≥12 ετϊν για αντιςκωριακι προςταςία 
Eγγφθςθ προμθκευτι: 

 ≥1 ζτουσ για του ςυςςωρευτι του θλεκτρικοφ 
ςυςτιματοσ του οχιματοσ 

ΝΑΙ 

  

1.5.  Απαραίτθτα εγχειρίδια χριςθσ ΝΑΙ   

2.  ΤΥΡΟΣ 

2.1.  
Μόνιμθ τετρακίνθςθ (4WD), ι Ζξυπνθ τετρακίνθςθ 
(ΑWD) ι με δυνατότθτα αποςφμπλεξθσ των δφο 
μπροςτινϊν τροχϊν από τθν καμπίνα του οδθγοφ. 

ΝΑΙ 
  

2.2.  Αρικμόσ κυρϊν (5) πζντε ΝΑΙ   

2.3.  Αρικμόσ φιλοξενοφμενων επιβατϊν (5) πζντε ΝΑΙ   

3.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3.1.  Mικοσ: ≥4000 mm. ΝΑΙ   

3.2.  Ρλάτοσ: ≥1750 mm. ΝΑΙ   

3.3.  Φψοσ: ≥1600 mm. ΝΑΙ   

3.4.  Πγκοσ χϊρου αποςκευϊν: ≥360 L ΝΑΙ   

4.  ΚΙΝΘΤΘΑΣ 

4.1.  Ρετρελαιοκίνθτοσ (Diesel) ΝΑΙ   

4.2.  Κυβιςμόσ: ≤1600 cm³ ΝΑΙ   
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4.3.  Ιςχφσ: ≥115 HP ΝΑΙ   

4.4.  οπι: ≥260 Nm/2000 ς.α.λ. ΝΑΙ   

4.5.  Τεχνολογία εκπομπισ ρφπων CO2: τουλάχιςτον EURO 6 ΝΑΙ   

4.6.  Κατανάλωςθ μικτοφ κφκλου ≤7,0 l/100km ΝΑΙ   

4.7.  Stop & Start και Energy Management System ΝΑΙ   

5.  ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ 

5.1.  Εμπρόσ: Αεριηόμενοι δίςκοι ΝΑΙ   

5.2.  Ρίςω: Δίςκοι ι ταμποφρα ΝΑΙ   

6.  ΣΥΣΤΘΜΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ 

6.1.  
Τιμόνι ςτο αριςτερό μζροσ των οχιματοσ με υδραυλικό 
ι θλεκτρικά υποβοθκοφμενο, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ 
κατά φψοσ, cruise control και χειριςτιρια. 

ΝΑΙ 
  

6.2.  Αυτόματο ι μθχανικό κιβϊτιο  ΝΑΙ   

7.  ΤΟΧΟΙ 

7.1.  Τροχόσ αντικατάςταςθσ ΝΑΙ   

7.2.  Ηάντεσ αλουμινίου ΝΑΙ   

8.  ΣΥΣΤΘΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

8.1.  Φωτιςμόσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ ΝΑΙ   

8.2.  Φωτιςμόσ καμπίνασ ΝΑΙ   

9.  ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

9.1.  ≥50 L ΝΑΙ   

10.  ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

10.1.  

Ενδεικτικά όργανα ελζγχου κινθτιρα, κερμόμετρο, 
ενδεικτικό καυςίμων, ενδεικτικό λαδιϊν, ενδεικτικό 
χειρόφρενου, χιλιομετρθτι, ςτροφόμετρο, διακόπτθσ 
ςυςςωρευτϊν, κ.ά. όργανα ι ενδεικτικά λειτουργιϊν 
λοιπϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ (αερόςακων ΑΒS, 
αυτοζλεγχοσ βλαβϊν, ηωνϊν αςφαλείασ) 

ΝΑΙ 

  

11.  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11.1.  ABS (Anti-lock Braking System) ΝΑΙ   

11.2.  
Electronic stability control (ESC) ι Electronic stability 
program (ESP) 

ΝΑΙ 
  

11.3.  
Hill Start Assist - Σφςτθμα υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςε 
οδόςτρωμα με κλίςθ 

ΝΑΙ 
  

11.4.  
Hill Descent Control - Σφςτθμα υποβοικθςθσ 
κατάβαςθσ 

ΝΑΙ 
  

11.5.  Φϊτα θμζρασ τεχνολογίασ LED ΝΑΙ   

11.6.  Ρροβολείσ ομίχλθσ  ΝΑΙ   

11.7.  Μετωπικοί αερόςακοι οδθγοφ - ςυνοδθγοφ ΝΑΙ   
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11.8.  Ρλευρικοί αερόςακοι  ΝΑΙ   

11.9.  Αερόςακοι τφπου κουρτίνασ ΝΑΙ   

11.10.  Ρροβολείσ ομίχλθσ ΝΑΙ   

11.11.  
Blind Spot Warning – Σφςτθμα ειδοποίθςθσ τυφλοφ 
ςθμείου 

ΝΑΙ 
  

11.12.  
Θχθτικι και οπτικι ειδοποίθςθ μθ αςφάλιςθσ τθσ 
ηϊνθσ αςφαλείασ οδθγοφ - ςυνοδθγοφ 

ΝΑΙ 
  

11.13.  Εμπρόσ και πίςω προςκζφαλα ΝΑΙ   

12.  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΘΣ 

12.1.  Αυτόματο ςφςτθμα κλιματιςμοφ  ΝΑΙ   

12.2.  Θλεκτρικά παράκυρα εμπρόσ-πίςω ΝΑΙ   

12.3.  
Οκόνθ πολλαπλϊν πλθροφοριϊν και θχοςυςτιματοσ, 
media navigator (με ελλθνικοφσ χάρτεσ) με ελάχιςτο 
μζγεκοσ 6 ιντςϊν 

ΝΑΙ 
  

12.4.  Multi-view camera με τζςςερισ κάμερεσ κζαςθσ    

12.5.  Ρίςω αιςκθτιρεσ ςτάκμευςθσ    

12.6.  Θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι & κερμαινόμενοι κακρζφτεσ ΝΑΙ   

12.7.  Κεντρικό κλείδωμα με τθλεχειριςμό ΝΑΙ   

12.8.  Αιςκθτιρεσ φωτεινότθτασ ΝΑΙ   

12.9.  Κάκιςμα οδθγοφ με ρφκμιςθ οςφυϊκισ χϊρασ ΝΑΙ   

12.10.  Εμπρόσ κεντρικό υποβραχιόνιο ΝΑΙ   

12.11.  Διαιροφμενο πίςω κάκιςμα ΝΑΙ   

13.  ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

13.1.  Εργαλειοκικθ με βαςικά εργαλεία ΝΑΙ   

13.2.  Κιτ αλλαγισ ελαςτικοφ (γρφλλοσ, κλειδιά κ.λπ.) ΝΑΙ   

13.3.  Τεχνικό εγχειρίδιο χειριςμοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ΝΑΙ   

13.4.  Κοτςαδόροσ αφαιροφμενοσ χωρίσ εργαλεία ΝΑΙ   

13.5.  
Εμπρόςκια και οπίςκια κζςθ για ζνα άγκιςτρο (μόνιμο 
θ ςυναρμολογοφμενο) για ρυμοφλκθςθ του ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ 

ΝΑΙ 
  

13.6.  Ρροςτατευτικό δάπεδο του χϊρου αποςκευϊν ΝΑΙ   

13.7.  Ρλαϊνά Σκαλοπάτια ΝΑΙ   

14.  ΧΩΜΑ, ΛΟΓΟΤΥΡΑ & ΣΘΜΑΝΣΘ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ 

14.1.  Χρϊμα: Λευκό  ΝΑΙ   

14.2.  
Στθν πόρτα του οδθγοφ, του ςυνοδθγοφ και ςτο καπό, 
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επικολλιςει το λογότυπο 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ΝΑΙ 
  

14.3.  
Στθν πόρτα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επικολλιςει το λογότυπο 
του Ρρογράμματοσ Χρθματοδότθςθσ 

ΝΑΙ 
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14.4.  
Αριςτερά, δεξιά και πίςω κατά μικοσ του οχιματοσ κα 
επικολλθκεί ειδικι αντανακλαςτικι ταινία κίτρινου 
χρϊματοσ, πλάτουσ τουλάχιςτον 10 εκατοςτϊν 

ΝΑΙ 
  

Οι αυτοκόλλθτεσ επιγραφζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ και εκείνων που απαιτοφν οι κανόνεσ 
δθμοςιότθτασ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων κα υποδειχκοφν, κατόπιν επικοινωνίασ και ςυνεννόθςθσ, 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ : Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι τζςςερισ (4) μινεσ που είναι και ο 
μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν. 

 

 

 

 
Θμερομθνία: ...-...-2020 
 
Ο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ: 

……………………………………………………………… 

 

 

 
 
 

(Υπογραφι – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Για τθν υπ’ αρικ. Ρρωτ. 986/15-09-2020 Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ενόσ 
οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep) για τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ 
ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» με Κωδικό ΟΡΣ 5033228 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ 
Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014 – 2020 που ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχισ. 

 
Ρροσ: ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Στοιχεία Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 (1) (2) (3) (4) 

α/α 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ (€) 

ΦΡΑ 24% 
(€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ (€) 

(4) = (2) + (3)   

1 
«Πχθμα 4X4 τφπου τηιπ 
(jeep)»  

   

2 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ (αρικμθτικά) 

   

3 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ (ολογράφωσ) 

   

4 ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ  (αρικμθτικά)   

5 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΜΕ ΦΡΑ (αρικμθτικά)  

* Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ αρικμθτικοφ και ολογράφωσ υπεριςχφει το ολογράφωσ. 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ  (Οικονομικοφ Φορζα)   

Επωνυμία εταιρείασ: ……………………………………………………………………………………………...... 

Διεφκυνςθ: ……………………………………………………………………………………………………………..... 

Τθλ. Επικοιν.: ……………………………………………., E-mail: …………………………………………………. 

 
Δθλϊνω ότι ωσ υποψιφιοσ ότι ζχω λάβει γνϊςθ όλων των όρων του Διαγωνιςμοφ και τουσ αποδζχομαι 
ρθτά και ανεπιφφλακτα. 

Θ παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει και με δεςμεφει για εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν 
επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Θμερομθνία: ...-...-2020 
 
Ο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ: 

……………………………………………………………… 

 
 
 

(Υπογραφι – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ: Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ1.  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ…………………………………2 υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ......................(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................., β) (πλιρθ 
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................., γ) (πλιρθ 
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του 
Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων και του …………………………..……………………………..…… με 
αντικείμενο τθν «Ρρομικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep)» για τισ διαχειριςτικζσ 
ανάγκεσ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ με αρικμ. πρωτ. 986/15-09-2020, του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, ςτο 
πλαίςιο του Υποζργου 1 τθσ Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ», Ε.Ρ. 
ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 30-09-2020. Τo προσ 
προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτο Κοινό Λεξιλόγιο δθμοςίων ςυμβάςεων: Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου 
CPV: 34113100-3 - Αυτοκίνθτα τφπου τηιπ, Κωδικoί ςυμπλθρωματικοφ λεξιλογίου CPV: CB08-5 - Κίνθςθ 
τεςςάρων τροχϊν, CB09-8 -Ρετρελαιοκίνθτο. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε3.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

1. Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.  
2. Ππωσ υποςθμείωςθ 1.  
3. Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπόδεηγκα Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟΥ 4X4 ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΤΥΡΟΥ ΤΗΙΡ (jeep)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ 1 
ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» ΤΟΥ ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ (MIS) 5033228 (CPV: 34113100-3). 

 

 

 

 

 

 

 

αξίασ .………..…….. € (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και …………….…… € (με 24% Φ.Ρ.Α.) 
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ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ 

Για τθν «Ρρομικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep)» για τισ ανάγκεσ του ΦΟΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 τθσ Ρράξθσ 

«ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» ΤΟΥ ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ (MIS) 

5033228 (CPV: 34113100-3). 

 

Στο Ρζραμα Ιωαννίνων ςιμερα, τθν …… του μθνόσ ………………, του ζτουσ 2020, θμζρα ………………………, οι 

ακόλουκοι ςυμβαλλόμενοι: 

A. το Ν.Ρ.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» (Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι.) που 

εδρεφει ςτο Ρζραμα Ιωάννινων (4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Ρζραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45) με 

Α.Φ.Μ. 999702317 (Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), νομίμωσ εκπροςωποφμενο, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 

ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 απόφαςθ (ΦΕΚ 6/ΥΟΔΔ/09-01-19), από τον κ. Φίλιππο Α. Φίλιο, πρόεδρο του 

ΔΣ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων, που κα ονομάηεται ςτο εξισ «Ανακζτουςα 

Αρχι», και 

B. ο οικονομικόσ φορζασ με τθν επωνυμία …………………………………………………..….….., που 

εδρεφει ……………………………… με ΑΦΜ …………….. & Δ.Ο.Υ. ......................, ο οποίοσ κα ονομάηεται ςτο 

εξισ «Ανάδοχοσ», εκπροςωποφμενοσ νόμιμα από ………………….……, ………………………., ενεργϊντασ για 

τον ίδιο και για λογαριαςμό του «………………………………………..…………», 

λαμβάνοντασ υπόψθ: 

i) Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

(Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Α’ 147) και ειδικότερα το άρκρο 117 αυτοφ, 

ii) Τον Ν. 4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 

τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 

4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015) και ιςχφει, 

iii) Τθν υπ’ αρικμ.137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Βϋ5968) υπουργικι απόφαςθ ςε αντικατάςταςθ 

τθσ υπ’ αρικμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο 

“Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) 

υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 

2014-2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 

2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 

αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»”», 

iv) Τισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων , 

v) Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 6/09.01.2019) απόφαςθ «Συγκρότθςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων» όπωσ ιςχφει,  
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vi) Τθν υπ’ αρικμ. 51724/20.12.2004 (ΦΕΚ Βϋ1879) υπουργικι απόφαςθ «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ για τθν 

εκτζλεςθ ζργων και τθν ανάκεςθ και ςφναψθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, μελετϊν και υπθρεςιϊν του 

Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων.», 

vii) Τθν με αρικμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) απόφαςθ ζνταξθσ 

τθσ Ρράξθσ «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ για δράςεισ διαχείριςθσ 

προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», με Κωδικό ΟΡΣ 5033228 ςτο Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», (ΑΔΑ: 

9ΙΦΡ46ΜΤΛ-7ΚΟ), 

viii) Τθν με αρικμ. 284 Απόφαςθ (αρικμ. Ρρωτ. 26348/05.03.2020) του ΥΡΑΝΕ/ΓΓΔΕ-ΕΣΡΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. 

Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων, περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

(ΡΔΕ) 2020, ςτθ ΣΑΕ 275/1 του ζργου «Επιχοριγθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Ιωαννίνων για δράςεισ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων», με κωδικό 

ζργου 2019ΣΕ27510137 (ΑΔΑ: 99ΔΒ46ΜΤΛ-ΧΣΨ), 

ix) Το με αρικμ. πρωτ. 969/10-09-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 5θσ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ (04-06-

2020) του ΔΣ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. «ΘΕΜΑ 4ο: Ζγκριςθ Διακιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για Σφμβαςθ 

Ανάκεςθσ Ρρομικειασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 τθσ Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ 

ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5033228 του ΕΡ – 

ΥΜΕΡΕΑΑ, για: «Πχθμα 4Χ4 τφπου Jeep» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ». (Α.Δ.Α.: 97ΣΞ46Ψ8ΒΛ-Η1Θ), 

x) Το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006607869 Ρρωτογενζσ Αίτθμα και το 20REQ006614152 Εγκεκριμζνο Αίτθμα 

που αφοροφν ςτθν πρόκεςθ του Φορζα να προβεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ προμικεια, 

xi) Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 972/11-09-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α.Δ.Α.: 6ΞΙΞ46Ψ8ΒΛ-33Γ, 

xii) Το με αρικμ. πρωτ. 986/15-09-2020 Τεφχοσ Διακιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ «Ρρομικεια 

οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep)» του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων 

xiii) Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ../....-...-2020 προςφορά του Αναδόχου, 

xiv) Το με αρικμ. πρωτ. …/..-..-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ ..θσ Τακτικισ Συνεδρίαςθσ (..-..-2020) του 

ΔΣ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. «ΘΕΜΑ ..ο:………..», ςφμφωνα με το οποίο εγκρίκθκε και κατακυρϊκθκε το 

αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ….. 

xv) των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και 

του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται ότι ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλομζνουσ «Ανακζτουςα Αρχι», 

ανακζτει ςτον δεφτερο «Ανάδοχο» τθν προμικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ τφπου τηιπ .  

Ο δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ αποδζχεται τθν εκπόνθςθ του ζργου με τουσ παρακάτω όρουσ: 
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Άρκρο 1 
Αντικείμενο του Συμφωνθτικοφ – Ρροδιαγραφζσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι με το παρόν ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθ 

ςφμβαςθ με κζμα ««Ρρομικεια ενόσ επιβατικοφ οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep)» για τισ ανάγκεσ του 

ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1 τθσ 

Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» ΤΟΥ ΕΡ – ΥΜΕΡΕΑΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΡΣ (MIS) 5033228. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν προμικεια αυτι όπωσ περιγράφεται ςτθν 

από …………………………….. τεχνικι και οικονομικι προςφορά του, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του 

ςυμφωνθτικοφ αυτοφ και δεςμεφει τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ 

προαναφερκείςασ προμικειασ, κα πραγματοποιθκεί άμεςα με τθν παράδοςθ του και με τθ ςφνταξθ 

ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ. Θ παρεχόμενθ προμικεια κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του 

Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): CPV: (CPV: 34113100-3) Αυτοκίνθτα τφπου τηιπ. 

Το παρόν ιδιωτικό ςυμφωνθτικό αποτελεί ζνα από τα τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ τθσ ωσ άνω 

προμικειασ, τα οποία αναλυτικά και κατά τθ ςειρά ιςχφοσ τουσ είναι τα εξισ: 

1. Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 

2. Θ διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ. 

3. Θ οικονομικι προςφορά του Αναδόχου. 

4. Θ τεχνικι προςφορά του Αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τυχόν αντικρουόμενων διατάξεων ι όρων ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ι για κζματα που δεν 

ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ ςφμβαςθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά τεφχοσ. 

Άρκρο 2  
Διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ 

Θ διάρκεια (χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ), ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 

θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ παροφςασ. 

Άρκρο 3  
Τίμθμα 

Θ ςυνολικι αξία για τθν προμικεια του οχιματοσ 4X4 τφπου τηιπ (jeep) ανζρχεται ςτο ποςό των ……… 

ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α. και ………..…€ με Φ.Ρ.Α. 24% (...........ευρϊ). Το ανωτζρω ςυμβατικό τίμθμα κα 

παραμείνει ςτακερό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ δαπάνθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα καλυφκεί από το Επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Υποδομζσ 

Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» Άξονασ προτεραιότθτασ: 14 «ΔΙΑΤΘΘΣΘ ΚΑΙ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΣ)» 2014-2020, 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΘΣ, ςτα πλαίςια τθσ αρικ. ΕΥΔ/ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) 

(ΑΔΑ: 9ΙΦΡ46ΜΤΛ-7ΚΟ) Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ, ΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤ 

Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΛΙΜΝΘΣ ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ 

ΔΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ» με Κωδικό ΟΡΣ 5033228 
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ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», 

με Κωδ. ενάρικμου 2019ΣΕ27510137. Θ δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ βαρφνει τθ με ΚΑ: ΣΑΕ 275/1 ςχετικι 

πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φ.Δ. Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων. Θ 

παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο Συνοχισ) και από εκνικοφσ 

πόρουσ μζςω του Ρ.Δ.Ε. (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019ΣΕ27510137). 

Άρκρο 4 
Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ οχιματοσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα οχιματα το αργότερο εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν 

επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτα γραφεία του Φορζα Διαχείριςθσ 

Λίμνθσ Ραμβϊτιδασ Ιωαννίνων. Θ επίβλεψθ και ο ζλεγχοσ τθσ παραλαβισ κα γίνει με ευκφνθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ. 

Για τθν παράταςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται κατϋ αναλογία οι διατάξεισ του άρκρου 206 και 

217 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 5 
Τρόποι πλθρωμισ 

Το ςυνολικό ποςό τθσ αμοιβισ του αναδόχου κα καταβλθκεί κατόπιν τθσ οριςτικισ ποςοτικισ και 

ποιοτικισ παραλαβισ των υπό προμικεια οχθμάτων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται μζςω Τράπεηασ, μετά τθν προςκόμιςθ των 

προβλεπόμενων από το άρκρο 200 παρ. 4 και 6 του Ν. 4412/2016 νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των προμθκευομζνων ειδϊν ςτον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 

κρατιςεισ: 

(α) υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του 

άρκρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει, και τθν ΥΑ 5143/5-12-2014, όπωσ ιςχφει, επιβάλλεται κράτθςθ 

φψουσ 0,07%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ και 

(β) για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκ.350 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ 1191/14-3-2017, επιβάλλεται 

κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςε τζλοσ χαρτοςιμου τρία τοισ εκατό (3%) και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α.. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του κακαροφ ποςοφ (άρκ. 64 παρ.2 Ν. 4172/2013, όπωσ 

ιςχφει). 
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Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει όλθ ι μζροσ τθσ απαίτθςισ του ςε οποιονδιποτε τρίτο, παρά 

μόνο ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του. 

Λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ αμοιβι του Αναδόχου καλφπτεται από επιχοριγθςθ που λαμβάνει θ 

Ανακζτουςα Αρχι από οποιονδιποτε άλλο φορζα, θ πλθρωμι δεν κα οφείλεται ςτον Ανάδοχο και θ 

Ανακζτουςα Αρχι δεν κα κακίςταται υπεριμερθ ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ τθσ, πριν τθν ζγκριςθ τθσ 

ςχετικισ δαπάνθσ και τθν καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ από τθν αρμόδια Αρχι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Άρκρο 6 
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπισ 

Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι., θ οποία και κα ειςθγείται για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 

και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου, υπό τουσ όρουσ του άρκ. 132 Ν. 

4412/2016. 

Άρκρο 7 
Εγγυιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ για τα 

μθχανικά μζρθ και το χρϊμα του οχιματοσ και δϊδεκα (12) χρόνια για διάτρθςθ από ςκουριά (και 

οπωςδιποτε όχι μικρότερθ από τισ εγγυιςεισ που παρζχονται ςτουσ ιδιϊτεσ) με τθν υποχρζωςθ 

αντικαταςτάςεωσ παντόσ μζρουσ δωρεάν (εργαςία και ανταλλακτικά) που κα είναι εκ καταςκευισ 

ελαττωματικά, κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ λειτουργία του. 

Ο Ανάδοχοσ, με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατζκεςε, ςφμφωνα με το άρκ. 72 παρ. 1β) του 

Ν. 4412/2016, εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ……….(5% επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και χρονικισ διάρκειασ αορίςτου χρόνου και επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν 

οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου. 

(Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκ. 

19 Ν. 4412/2016, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Φορζα ζναντι του Αναδόχου. 

Άρκρο 8 
Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του, ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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Ο Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει αηθμίωσ τθ ςφμβαςθ όταν προκφπτουν λόγοι ανωτζρασ 

βίασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο ανάδοχοσ ειδοποιείται τριάντα (30) θμζρεσ νωρίτερα. 

Άρκρο 9 
Υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, όπωσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχοσ κα 

είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθ τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει τα ειςπρακτζα δικαιϊματά 

του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ αυτι, παρά μόνον ςε αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι ςε νομικό πρόςωπο 

δθμοςίου δικαίου, αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει με τθν παροφςα, 

με τθν προχπόκεςθ ότι κα γνωςτοποιθκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και κα λάβει τθν ςχετικι ζγκριςθ από 

αυτιν εγγράφωσ. 

Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων 

και εργοςταςιακϊν εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ θ οποία αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκπλθρϊνει ακριβόχρονα και προςθκόντωσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν πλθρότθτα και τθν ποιότθτα των προσ προμικεια 

ειδϊν και εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττϊματα ςτα εν λόγω είδθ και ότι δεν κα παρουςιαςτοφν 

ελαττϊματα οφειλόμενα ςε πλθμμελι καταςκευι ι ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται 

ςτισ ιδιότθτεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν ελαττϊματα ςτο παρεχόμενο 

είδοσ ι ζλλειψθ των ςυμφωνθμζνων ιδιοτιτων, ο Ανάδοχοσ κα αναλαμβάνει τθν αντικατάςταςι του με 

δικζσ του αποκλειςτικά δαπάνεσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν προμικεια με βάςθ το τίμθμα που ςυμφωνείται ςτθν 

παροφςα, που κα παραμείνει ςτακερό μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να δφναται να μεταβλθκεί. Στο 

ςυμφωνθκζν τίμθμα περιλαμβάνεται θ αμοιβι του Αναδόχου, οι οποιοιδιποτε φόροι και κρατιςεισ, 

κακϊσ και κάκε άλλο ζξοδο για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

O Ανάδοχοσ κα αναλάβει το κόςτοσ μεταφοράσ των ειδϊν. 

Άρκρο 10 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου για τουσ λόγουσ 

που ορίηονται ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 11 
Τρόποσ επικοινωνίασ – γλϊςςασ ςφμβαςθσ 

Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. και του Αναδόχου (ζγγραφα, διοικθτικζσ εντολζσ κ.ά.) κα 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεομοιοτυπικά ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε κάκε περίπτωςθ ο 
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αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι του εγγράφου και τθν 

απόδειξι τθσ. Θ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και του 

Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι. γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Άρκρο 12 
Τελικζσ Διατάξεισ 

Πλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ ςυνομολογοφνται ωσ ουςιϊδεισ. 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει τουσ όρουσ και τισ δεςμεφςεισ μεταξφ των μερϊν και 

κατιςχφει παντόσ άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται. Για τυχόν κζματα που δε ρυκμίηονται ρθτϊσ από 

τθ ςφμβαςθ, ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα 

λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά, θ Διακιρυξθ, θ πράξθ κατακφρωςθσ, θ οικονομικι προςφορά του 

Αναδόχου και, τζλοσ, θ τεχνικι του προςφορά. 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι όροι τθσ με αρικ. πρωτ. …/..-..-2020. Διακιρυξθσ, που αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ, οι όροι τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου. 

Θ μθ άςκθςθ εκ μζρουσ του Φ.Δ.Λ.Ρ.Ι., μία ι περιςςότερεσ φορζσ, οποιουδιποτε δικαιϊματοσ ι 

δικαιωμάτων, που παρζχονται ςε αυτόν από τθν παροφςα ςφμβαςθ ι τον νόμο, δεν είναι οφτε κεωρείται 

ανοχι, τροποποίθςθ όρου ι αποδυνάμωςθ του δικαιϊματόσ του, αλλά δικαιοφται να αςκιςει τζτοιο ι 

τζτοια δικαιϊματα, οποτεδιποτε το κρίνει ςκόπιμο ι επικυμθτό προσ προςταςία των ςυμφερόντων του, 

επικαλοφμενο το δικαίωμα που είχε, αλλά δεν είχε αςκιςει ςτο παρελκόν. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνϊςκθκε, υπογράφθκε από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και πρωτοκολλικθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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