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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:51678/30.11.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        47η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 29.11.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 29η Νοεμβρίου 

2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 51589/29-11-2016 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-11-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      «  

3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.         «       « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                         «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.             Αν. Μέλος της Ο.Ε 

7. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.          «       « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –506– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης  για την 

«Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 51559/29.11.2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε τον με αρ. Φ126/2016 με τα έγγραφα σύμβασης που αφορούν την  

«Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου»  και σας 

γνωρίζουμε  ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 64.999,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. σε 

βάρος του Κ. Α. 30.7132.0007, του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2016. 

 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
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Προμηθειών και Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : 

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.  

 Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …», το πρωτογενές αίτημα 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 16REQ005472997.     

 Η δέσμευση του ανωτέρω ποσού 64.999,56 € σε βάρος του Κ. Α. 30.7132.0007, 

πραγματοποιήθηκε με την υπ. αριθμό 914/2016 ΕΑΥ.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που : 

1. Να εγκρίνει πίστωση ποσού 64.999,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. σε βάρος του Κ. Α. 

30.7132.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2016. 

2. Να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

3. Να εγκρίνει τους όρους διακήρυξης. 

4. Να συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

           Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 

B) Εγκρίνει: 

1. Πίστωση ποσού 64.999,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. σε βάρος του Κ. Α. 30.7132.0007  

του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2016 για την «Προμήθεια 

καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου» 

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές 

3. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1 Αντωνόπουλος Παύλος ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2 Κοντεκάκη  Δήμητρα ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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3 Γεράσης Ευάγγελος ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1 Καλαμιώτης Γεώργιος ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2 Ζήση Χαρίκλεια ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Μπίνιος  Παναγιώτης ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

4. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, που έχουν ως κατωτέρω: 

                                         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής, για την «Προμήθεια 

καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 

64.999,56 € (εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα έξι 

λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 

                                                                           
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  
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8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας  

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 31/12/2016.  

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/15-8-2016) από 

1/1/2017. 

13.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της   παρ 9εδ.β  του άρθρου 209. 

14. Tην Κ.Υ.Α. 129/2534/20.1.2010 (ΦΕΚ 108/Β’/4-2-2010): «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και 

ανώτατου  ορίου κυβισμού Κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 

Αυτοκίνητα. 

15. Το Π.Δ. 330/1984: αρμοδιότητα του Νομάρχη για την έγκριση προμήθειας από τους Δήμους 

αυτοκινήτων  

     από το ελεύθερο εμπόριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2880/2001 

και στη       συνέχεια με το άρθρο 280 παρ. 1 ν. 3852/2010. 

16. Πράξη 33/2012 του Ελ. Συν. Τμ. 7: οι Ο.Τ.Α. εξαιρούνται ρητώς από τη διαδικασία που προβλέπει 

η Υ.Α.   

     6400/2060/1984 (πλήρως αιτιολογημένη αίτηση με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο μόνο 

στοιχ. Α΄παρ. 2 της ανωτέρω Υ.Α.), όταν πρόκειται να προβούν στην προμήθεια επιβατηγών 

αυτοκινήτων από        το ελεύθερο εμπόριο. 

17. Τη με αριθμό ………/……. 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

αναγκαιότητα της προμήθειας καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου από το 

ελεύθερο εμπόριο. 

18. Τη με αριθμό ……………/………. 2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία εγκρίνεται η αγορά από το ελεύθερο εμπόριο ……………………………………………………………………. 

19. Την με αριθμό ……./2016  Ε.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 

20. Το Πρωτογενές Αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ ………………….. 
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21. Τη με αριθμό ………./……/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ ………………………, με την 

οποία εγκρίθηκαν:  

α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα  Ε.Α.Υ, 

β) οι τεχνικές προδιαγραφές,    

γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καινούργιων 

αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου» και 

δ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού . 

22. Την …….. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής για τη 

συγκεκριμένη προμήθεια. 

23. Το Εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ……………………………….. 

24. Τις ανάγκες του Δήμου για την Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιοτικών κριτηρίων και 

τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις 

ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 64.999,56 € (εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 

εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 30.7132.0007 «Προμήθεια καινούργιων 

αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου».  

Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται στην 

ομάδα, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.  

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN 

CPV Περιγραφή 

34115000-6 Άλλα επιβατηγά αυτοκίνητα 

 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την …../…../2016, ημέρα 

…………… και ώρα ……έως……, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, 

Τ.Κ. 13122. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν, εγγράφως και ενυπογράφως 

(συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας – fax και του email), διευκρινίσεις –πρόσθετες 

πληροφορίες από την Αναθέτουσα Αρχή για τη κατάρτιση των προσφορών   τους μέχρι και έξι (6) 

ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δηλ. μέχρι …../…../2016, ημέρα 

…………… και ώρα…… 

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλλει έγκαιρα τα 

αιτήματά τους για παροχή πρόσθετων πληροφοριών-διευκρινήσεων, αποστέλλει έγγραφη 

απάντηση (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας – fax και του email) προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών δηλ. μέχρι ……../…../………..(Σε περίπτωση που 

η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. 

Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησης της από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

προσφέροντες ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα 

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. Στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ilion.gr.  

2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

Περίληψή της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η  
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διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 

2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102691864, 2102626299, Τ. Κ. 13122, κα 

Α. Δασκαλάκη, κα Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Ε. Τσαμπάση, email: promithies@ilion.gr ). 

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 

λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

www.ilion.gr 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

…../…../2016, ΗΜΕΡΑ ……………...και ώρα ............. έως ………… 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΧΟΥ 48-50, 2ος ΌΡΟΦΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

64.999,56 €  με ΦΠΑ   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ΗΜΕΡΕΣ 

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

16REQ005489955 2016-12-01

http://www.ilion.gr/
ΑΔΑ: 7Η14ΩΕΒ-ΙΨΞ



 8 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 

0,06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ 20% ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 
Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.              ……………...……………............................ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Ανήκει στη διακήρυξη με  αριθμό ……………/2016) 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο:  

Α) Είτε με κατάθεσή ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού ήτοι την …../…../2016 , ημέρα …………… και ώρα …………… έως …………… 

Πριν την προσέλευση τους  για την κατάθεση του φακέλου στην επιτροπή διαγωνισμού 

θα περάσουν από το Πρωτόκολλο του Δήμου όπου θα πρωτοκολληθεί ο εξωτερικός 

φάκελος και η αίτηση συμμετοχής.  

Β) Είτε ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στη Διεύθυνση: Κάλχου 48 - 50, Γραφείο Πρωτοκόλλου,  
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1ος όροφος, Τ. Κ. 131 22 το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την …../…../2016 , ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ..  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο 

όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας του διαγωνισμού για να 

αποσφραγισθούν κατά την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 

του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεση του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τον διαγωνισμό τον 

οποίο αφορά , τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος δηλ. επωνυμία (ή όνομα 

φυσικού προσώπου) και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα 

στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παραστεί εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί, να καταθέσει ιδιοχείρως 

στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 

Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  
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Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984(Α΄188). Οι 

προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο και μέσα 

σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος) (δεν γίνεται δεκτή  προσφορά, η οποία δεν 

υποβάλλεται σε ενιαίο φάκελο αλλά με τρεις χωριστούς φακέλους που φέρουν αντίστοιχα τις 

ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Γνωμ. ΝΣΚ 

372/1994) ). 

Στo κυρίως φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά ,επί ποινή 

αποκλεισμού   τα αναφερόμενα κατωτέρω: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία : 
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1.Αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος 

της προσφοράς (120 ημέρες) 

2.Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθ. 73 

του Ν.4412/2016, ήτοι: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως 

ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , κατά 

το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της 

, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013. 
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 Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις 

αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της   παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, 

δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις 

λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας 

οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 

αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 

ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 

με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ( δεν  αφορά  συνεταιρισμούς). 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως 

της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των 

επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά 

πρόσωπα . 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισμό από 

διαγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης 

διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

4412/2016. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
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 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

(αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική τους ιδιότητα. 

Δ. 1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων: 

Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 

περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

Δ. 2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων: 

Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών 

(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, 

κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς 

εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε 

περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 

i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα 

αναφέρονται ονομαστικά, 

iii. το μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην 

εκτέλεση της προμήθειας, 

iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 

ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 

vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις 

ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 

viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 

διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η  
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παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού 

φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, 

ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για 

την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

Ε. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως: 

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο 

ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 

παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 26-03-2014).  

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 

όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 

έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 

ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 

ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 

πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

4. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς  και τις μεταβολές 

του. 

5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με  

16REQ005489955 2016-12-01

ΑΔΑ: 7Η14ΩΕΒ-ΙΨΞ



 16 

 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

► Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και  απαιτείται βεβαίωση του 

γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος 

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Σημείωση 1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκδοσης τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο  

16REQ005489955 2016-12-01

ΑΔΑ: 7Η14ΩΕΒ-ΙΨΞ



 17 

 

απόρριψης της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση  από  τους 

προσφέροντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών των  ειδών που επισυνάπτονται  στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’.         

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16. 

 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που  
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υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται 

οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο 

(εκτός από τα prospectus). Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν 

για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, οι προσφορές 

βαθμολογούνται βάσει του Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης-Ποιοτικών και Τεχνικών (αρ. 2 του 

Παραρτήματος Β' της παρούσας). 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή 

έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 

λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή προσφοράς 

είναι η τιμή   που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς. 
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     Ολοκλήρωση Αξιολόγησης  
 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή  

Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα.  

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μικρότερο λόγο της 

συγκριτικής τιμής προς τη βαθμολογίας της θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη        προσφορά. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 

των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, δ) του Συγκριτικού πίνακα κατάταξης των 

προσφορών. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα.  

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός του προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

 

Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 102 του 

Ν 4412/2016, τα έγγραφα  ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και 

δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση 

με τις λοιπές.  
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, ο αρμόδιος υπάλληλος του 

Τμήματος Προμηθειών  τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα 

παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016: 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

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

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούμενα κατά τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα 

μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η  
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προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος  του τμήματος προμηθειών κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη, η μεγαλύτερη, η μικρότερη ποσότητα από τις 

αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 
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2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

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

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών 

το πολύ από την υπογραφή του συμφωνητικού για το σύνολο της παρούσας προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

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

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

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

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί 

την προμήθεια και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και 

την προσκόμιση των τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 

συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή 

του τιμολογίου. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της  
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αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 ( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που  
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα 

των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, 

αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ 

(€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 

του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

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

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

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

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

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

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

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
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Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

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

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου , προκειμένου 

να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,  

16REQ005489955 2016-12-01

ΑΔΑ: 7Η14ΩΕΒ-ΙΨΞ



 28 

 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή 

η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.             

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………………../2016) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120  ημερών, που  

υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 

χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  
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για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η Προμήθεια καινούργιων οχημάτων για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν φάκελο προσφοράς για το σύνολο των 

προς προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα, με ποινή αποκλεισμού σε 

αντίθετη περίπτωση. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
 
Οχήματα τύπου VAN, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά ή καλύτερα από αυτά κατά περίπτωση: 
 
 
1. ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΜΕΣΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

3. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)    

4. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16)  

5. ΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Nm/σ.α.λ.) 200/1500 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΥΔΡΟΨΥΞΗ 

7. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ 

8. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 

9. ΚΙΝΗΣΗ  ΕΜΠΡΟΣ 

10. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ-ΞΗΡΟΣ-ΜΟΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

11. ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  80 HP έως 95 HP (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ≥ EURO 6 (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
13. ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 <150 gr/km (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
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14. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ <6,0 lt/100 km (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
15. ΚΥΒΙΚΑ min 1.200 cc (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
16. ΚΥΒΙΚΑ max 1.400 cc (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
17. ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ < 2500 kg 

18. ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  μεταξύ 675 kg min και 1100 kg max  

19. ΜΗΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4,00 m min και 5,00 m max  

20. ΠΛΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1,80 m min και 1,90 m max 

21. ΘΕΣΕΙΣ για το ένα (1) όχημα  ΤΡΕΙΣ (3) (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
22. ΘΕΣΕΙΣ για τα δύο (2) οχήματα ΔΥΟ (2) (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
23. ΠΟΡΤΕΣ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ (ΟΔΗΓΟΥ – ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) + ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗ 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ + ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ  
(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

24. ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

≥ 3,4 m3 (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

25. ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

26. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

27. ΦΡΕΝΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

28. ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ  

29. ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ 

30. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΥΠΟΥ McPherson, ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΕ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΟΚΟ, 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ  

31. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΨΑΛΙΔΙΑ, 
ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ / 
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΟΚΟ 

32. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΧΩΝ (ABS) 

ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

33. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 
(ESC/ESP) 

ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

34. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Immobilizer) 

ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

35. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ 

ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

36. ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

37. ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ 

38. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

39. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (A/C) αυτόματο ή 
χειροκίνητο 

ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

40. ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

41. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

42. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
(πίσω) 

ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

43. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΘΗΡΩΝ  ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

44. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΘΗΡΩΝ ΜΕ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

45. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

46. ΜΠΑΡΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  ΤΡΕΙΣ (3) (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 
47. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΧΩΝ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) + ΕΝΑΣ (1) ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ  

 
 

Με τα οχήματα θα παραδοθούν τα παρακάτω παρελκόμενα: 
 

 Εφεδρικός τροχός, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του οχήματος ή κιτ επισκευής ελαστικού  
 Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς 
 Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
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 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 Τρίγωνο βλαβών 
 Βιβλία συντήρησης και επισκευής 
 Βιβλίο ανταλλακτικών 

 
                                            ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 
1. Εγγύηση πέντε (5) ετών για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη ή 100.000 km (όποιο επέλθει 

νωρίτερα)  
2. Πέντε (5) χρόνια οδική βοήθεια 
3. Εγγύηση τριών (3) ετών για τη βαφή 
4. Εγγύηση δώδεκα (12) ετών για σκουριά 

 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

Tα καινούργια οχήματα τύπου VAN, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν όλες τις διατάξεις ασφαλείας, 

να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές Νόρμες και να τηρούν τις προδιαγραφές υγιεινής, εργονομίας, 

προστασίας και ασφάλειας (CE).  

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Α. To πλαίσιο (σασί) των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση τύπου στην Ελλάδα για την 

απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας των. 

Β. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων σύμφωνα 

με ΚΟΚ κατά την ημέρα κυκλοφορίας των. 

Γ. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους καθρέφτες, ηχητικά όργανα. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, 

στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» συμπληρωμένο το υπόδειγμα του πίνακα συμμόρφωσης . 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης παραπομπής στο εγχειρίδιο της εταιρείας θα πρέπει να 

προκύπτει με σαφήνεια, τόσο η ένδειξη των τεχνικών προδιαγραφών στην οποία αναφέρεται, όσο και 

το σημείο με το οποίο η παραπομπή συσχετίζεται στο εγχειρίδιο.  

Η μη απόλυτη συμμόρφωση με έστω και ένα χαρακτηριστικό από τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές δύναται να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος. Η επιτροπή τεχνικής 

αξιολόγησης θα είναι αρμόδια για να κρίνει κατά πόσο η μη απόλυτη συμμόρφωση με κάποιες από τις 

τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη μίας προσφοράς.  

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν καθόλου μία τεχνική προδιαγραφή του πίνακα συμμόρφωσης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 

συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές 

διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να 

παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που 

θα τους ζητηθούν 

Σε κάθε προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία των 

καινούργιων οχημάτων τύπου VAN: 

 
Πίνακας Συμμόρφωσης 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ναι   

2. ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ναι   

4. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ναι   

5. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ναι   

6. ΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Nm/σ.α.λ.) ναι   

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ναι   

8. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ναι   

9. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ναι   

10. ΚΙΝΗΣΗ  ναι   

11. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ναι   

 
 

   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12. ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ  ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

13. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

14. ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

15. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

16. ΚΥΒΙΚΑ min ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

17. ΚΥΒΙΚΑ max ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ναι   

19. ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ναι   

20. ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  ναι   

21. ΜΗΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ναι   
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22. ΠΛΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ναι   

23. ΘΕΣΕΙΣ για το ένα (1) όχημα  ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

24. ΘΕΣΕΙΣ για τα δύο (2) οχήματα ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

25. ΠΟΡΤΕΣ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

26. ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

27. ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

28. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

29. ΦΡΕΝΑ  ναι   

30. ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ναι   

31. ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ναι   

32. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ναι   

33. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ναι   

34. ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ 
(ABS) 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

35. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 
(ESC/ESP) 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

36. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Immobilizer) 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

37. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

38. ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

39. ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ επιθυμητός   

40. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

41. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (A/C) αυτόματο ή 
χειροκίνητο 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

42. ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

43. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

44. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
(πίσω) 

ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

45. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΘΗΡΩΝ  ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

46. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΘΗΡΩΝ ΜΕ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

επιθυμητό   

47. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

  

48. ΜΠΑΡΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  ΝΑΙ (επί ποινή 
αποκλεισμού) 
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49. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΧΩΝ  ναι   

50. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ ναι   

    

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

1. ΠΑΡΟΧΗ SERVICE ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

  

  

 
 
1. Τύπος Αξιολόγησης Προσφορών  
 
Τεχνική Αξιολόγηση  
 
Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για 

οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, οι προσφορές 

βαθμολογούνται βάσει του Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (άρθρο 2 του παρόντος Παραρτήματος).  

Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με:  

100 όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της προκήρυξης και έως 

120 αν η προσφορά υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης .  

Κάθε μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού θα βαθμολογήσει με έναν ακέραιο βαθμό από το 100 έως το 

120 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης.  

Στη συνέχεια, για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.  

Η συνολική βαθμολογία (Βτ) των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της Προσφοράς εξάγεται ως 

άθροισμα των επιμέρους γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή 

βαρύτητας.  

Για τη συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος: 
 

 
ΒΤ = ΒΚΜ + ΒΕΕ + ΒΠΥ 

 

όπου:  

ΒΤ = Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς  

ΒΚΜ = Η Βαθμολογία των τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης  

ΒΕΕ = Η Βαθμολογία της Επάρκειας της τεχνικής υποστήριξης  
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ΒΠΥ = Η Βαθμολογία της Επάρκειας της τεχνικής κάλυψης 

 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 

λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή προσφοράς 

είναι η τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς.  

 
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης  
 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα.  

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μικρότερο λόγο της 

συγκριτικής τιμής προς τη βαθμολογίας της θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. 

 
Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 
 
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. 

Στην περίπτωση αυτή δηλ. στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται στην 

προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, ο ανάδοχος θα επιλεγεί 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.   

Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφορών 
 
 
1.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΒΚΜ) 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. 
Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της Διακήρυξης σε σχέση με τον 
προτεινόμενο εξοπλισμό 

60% 

 
 
1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΒΕΕ) 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 10% 

2. Χρόνος Παράδοσης 20% 
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1.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΒΠΥ) 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. 
ΠΑΡΟΧΗ SERVICE ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

10% 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

       

1.  Καινούργιο όχημα τύπου 
VAN  

34115000-6 τεμ 3 17.473,00 52.419,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  52.419,00 

Φ.Π.Α. 24%  12.580,56 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ  64.999,56 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από 

την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών παρατείνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

 

Τα οχήματα θα παραδοθούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Κάλχου 48-50 – Ίλιον. Τα έξοδα προετοιμασίας 

και μεταφοράς των προς προμήθεια οχημάτων στον τόπο παράδοσης, θα επιβαρύνουν τον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

Ο χρόνος παράδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων ορίζεται σε εύλογο χρόνο από την 

παράδοση – παραλαβή των οχημάτων τύπου VAN από τον Δήμο μας, σε περίπτωση που δεν 

παραδοθούν συγχρόνως με αυτό. 

 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη i) να προβεί στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των 

οχημάτων και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτών χρώματος πορτοκαλί, ii) να παραδώσει τα 

οχήματα με λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση 

περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος και με ένδειξη και στις δύο (2) πλαϊνές πλευρές 

των οχημάτων ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει. Όλα τα έξοδα 

συμπεριλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας βαραίνουν αυτόν. 
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Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στον Β’ Όροφο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50 

στο Ίλιον. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και με τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων, 

με την έκδοση με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. 

 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των 

οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα κατάλληλα 

και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2016) 
 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
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(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

                               
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Ανήκει στη διακήρυξη ………./2016) 

 
 
Δημόσια Σύμβαση «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του 

Δήμου».  

Στο Ίλιον σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  

Δήμος Ιλίου  ,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Ίλιον, Κάλχου 48-50 με Α.Φ.Μ. 090076918 και 

Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο,  και 

αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με 

την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & 

Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της 

εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.),  
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συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α.Δ.Α. 

…………….κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες 

Υπηρεσιών του Δήμου» (Διακήρυξη …………..), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 

………………... 

Σημειώνεται ότι κατατέθηκε από τον ανάδοχο η με αριθμό ……εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως 

……………  ποσού ………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις 

ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου», σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί¨ 

(συμπληρώνεται βάση της προσφοράς του αναδόχου)  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 

παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

Τα οχήματα θα παραδοθούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Κάλχου 48-50 – Ίλιον. Τα έξοδα 

προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια οχημάτων στον τόπο παράδοσης, θα επιβαρύνουν 

τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Ο χρόνος παράδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων ορίζεται σε εύλογο χρόνο 

από την παράδοση – παραλαβή των οχημάτων τύπου VAN από τον Δήμο μας, σε περίπτωση που δεν 

παραδοθούν συγχρόνως με αυτό. 

 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη i) να προβεί στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 

των οχημάτων και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτών χρώματος πορτοκαλί, ii) να 

παραδώσει τα οχήματα με λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) 

στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος και με ένδειξη και στις δύο (2) 

πλαϊνές πλευρές των οχημάτων ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει. Όλα 

τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας βαραίνουν αυτόν. 

 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και με τη σύνταξη 

των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων, 

με την έκδοση με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. 

 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στον Β’ Όροφο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50 

στο Ίλιον. 

 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των 

οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα κατάλληλα 

και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 
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Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, 

και συγκεκριμένα υπάρχει η με αριθμ. πρωτ οικ. …………………………απόφαση δέσμευσης πίστωσης για 

την προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου, με α/α καταχώρισης 

στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Παραλαβή υλικών 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των οχημάτων διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος παρουσία 

του προμηθευτή. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση όπου εξετάζεται η 

αρτιότητα των προς παραλαβή ειδών και αν πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζει η παρούσα μελέτη.  

Μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 

εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται 

από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη 

γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον 

κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν  
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους από τον φορέα. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 

να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με 

την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 

ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 

παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 

ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από 

την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που 

να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων  
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των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με 

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή του συμφωνητικού για το σύνολο της παρούσας προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,  

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
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4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 

Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, 

τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα 

Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄» 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
                                                                                                                 

Ο  Δ.Σ κ. Κουτσιανάς Π. απέχει. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

    Κουμαραδιός Γ ., Γκόγκος Κ ., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φεγγερός Β. 

Κουτσιανάς Π., Γαλούνης Δ., Γκόνης Χ. 

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τιμή μονάδος 
προσφοράς 

(€) 

Συνολική τιμή 
προσφοράς (€) 

       

1. Καινούργιο όχημα τύπου 
VAN  

34115000-6 τεμ 3   

 ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 24%   

Γ. ΣΥΝΟΛΟ   
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