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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Ημερομηνία 
 

Ημέρα 

 
 

Ώρα 

16/10/2019 Τετάρτη 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 
Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως- 
 1ος όροφος -  47132 - Άρτα 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας: 
03/10/2019 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άρτα  03 Οκτωβρίου 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       Αριθ.Πρωτ.: 3884 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΚΑΙ  ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση       : Πλ. Εθν. Αντίστασης                                
Ταχ.Κώδικας     :  47132                                             
FAX                   :  2681072285                                    
Πληροφορίες    :  Α. Χρυσικού                                     
Τηλέφωνο        : 2681361033                                    
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΕΥΡΩ (53.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.  

(CPV: 34113000-2, CPV: 34131000-4) 
 
 
 

 
 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τις 15/10/2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 15:00 

στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 

Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως-1ος όροφος - 
Άρτα 
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Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 

4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και  163473/24-

10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.   

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΙΑ3 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄) περί κατάργησης 

αντικατάστασης διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Σχετικά με την παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14), την αριθ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) Απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», καθώς και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-

2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

(Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – Γενική ∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής 

Προµηθειών) περί Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.) . 

10.Το Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

11.Την αριθμ. 13/68/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ηπείρου, με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου  

καθώς και τις μετέπειτα τροποποίησης του.  

12.Την αριθμ. 3/14/22.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΗΛ07Λ9-ΛΙ3)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου   

Ηπείρου “Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της 

Περιφέρειας   Ηπείρου έτους 2019 ”  
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13.Την αριθμ. 21/1666/03.07.2019 (ΑΔΑ: 67ΔΞ7Λ9-ΖΙ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου  περί  έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Άρτας, με την 

οποία εγκρίθηκε η διάθεση και η δέσμευση των πιστώσεων υποχρέωσης συνολικού ποσού  

πενήντα πέντε  χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) με ΦΠΑ για την προμήθεια δύο  (2)  οχημάτων  για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2019 σε βάρος του Ε.Φ.071 ΚΑΕ 9779. Το έργο 

χρηματοδοτείται από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων. 

14. Το αριθμ. 111762/07.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΗ99ΟΡ1Γ-7ΧΠ) έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων  Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής 

Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας, το οποίο αφορά την έγκριση προμήθειας ενός  (1) καινούργιου βενζινοκίνητου  

επιβατικού οχήματος τύπου SUV πέντε (5)  θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα     έως 1400 c.c.,  

από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής   της Π.Ε. Άρτας. 

15.Το αριθμ. 111643/07.08.2019 (ΑΔΑ: 635ΑΟΡ1Γ-ΗΦΩ) έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων  Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής 

Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής 

Μακεδονίας, το οποίο αφορά την έγκριση προμήθειας ενός  (1) καινούργιου  πετρελαιοκίνητου 

διπλοκάμπινου, τετρακίνητου, ημιφορτηγού πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα     έως 

2.500 c.c., ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 k.g.  από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές 

ανάγκες της   Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της  Π.Ε. Άρτας. 

16.Την  Α/Α1701/αριθ. πρωτ. οικ. 3326/11.07.2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΒ7Λ9-ΠΓΥ)   απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένη στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 1723.  

17.Το αριθ. 2924/22-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Άρτας, σχετικά με τις 

τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός  (1) καινούργιου βενζινοκίνητου  επιβατικού 

οχήματος τύπου SUV πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1400 c.c.,  από το ελεύθερο 

εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής   της Π.Ε. 

Άρτας προϋπολογισμού δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

18.Το αριθ. 2925/22-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Άρτας, σχετικά με τις 

τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός  (1)  καινούργιου  πετρελαιοκίνητου 

διπλοκάμπινου,  τετρακίνητου, ημιφορτηγού πέντε (5)  θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα     έως 

2.500 c.c., ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 k.g., από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές 

ανάγκες της   Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της  Π.Ε. Άρτας 

προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

19.Τις διατάξεις της αριθμ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 421/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λ.π. αυτοκινήτων 

των Υπηρεσιών του άρθρου 1  του Ν.Δ./τος 2396/53 και δικύκλων », όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

20.Την οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23ης Απριλίου  

2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών 
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μεταφορών «Δεδομένα για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 

των οχημάτων οδικών μεταφορών» που ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκτυο με τα άρθρα 65-74 του 

Ν.3982/2011 (Α΄143). 

21.Τις διατάξεις της ΚΥΑ 129/2534/27-01-2010 (ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010), διόρθ. Σφαλμ. στο (ΦΕΚ 

152/Β/17-02-2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών 

Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» και της αριθμ. οικ. 

105/1522 (ΦΕΚ 24/Β/20-01-2011) τροποποιήσεις αυτής. 

22.Το με αριθμ.2196/20936/24-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών 

του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Αποσύρσεις 

υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων». 

23.Την αριθμ.90364/31-01-2002(ΦΕΚ 110/Β΄/2002) Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα ενημέρωσης 

και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις 

εκπομπές CO2 των προς εμπορία νέων επιβατικών αυτοκινήτων».  

24.Την  αριθμ. 28/2283/23-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΠΛ7Λ9-0ΑΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού, για 

την προμήθεια δύο  (2)  οχημάτων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

25. Τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακινήσεων των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 

Άρτας .  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  

ΕΥΡΩ (53.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 
             Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα, ως ακολούθως: 

 
Τμήματα Περιγραφή οχήματος Συνολική 

Προϋπολογισθείσα Αξία 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Κωδικός CPV 

Α 

(1) καινούργιο βενζινοκίνητο 
επιβατικό όχημα τύπου SUV πέντε (5) 
θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 
1400 c.c. 

18.000,00€ 34113000-2 

Β 

(1) καινούργιο πετρελαιοκίνητο 
διπλοκάμπινο, τετρακίνητο,  
ημιφορτηγό πέντε (5) θέσεων, 
κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 c.c., 
ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 k.g. 

35.000,00€ 34131000-4 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα τμήμα (Α ή Β) ή και για τα 

δύο τμήματα (Α και Β). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, Πλατεία Εθν. 

Αντιστάσεως-1ος όροφος- 47132- Άρτα στις 16/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ .  
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Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέτουν προσφορά, με 

οποιονδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00, μέχρι και την προηγούμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κατάθεση προσφορών μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται. 

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά  με  τους  όρους της διακήρυξης παρέχονται  από το Τμήμα Προμηθειών 

της Π.Ε. Άρτας, Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως-1ος όροφος- 47132- Άρτα  Πληροφορίες:  2681361033. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Άρτας, τηλ. 2681363325. 
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
      Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από 

οικονομική  άποψη προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για την ανάθεση του έργου 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΕΥΡΩ (53.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ». 

      Η συμμετοχή στον διακηρυσσόμενο με την παρούσα συνοπτικό διαγωνισμό είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη. 

      Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και 

ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την προκήρυξη ή/και 

αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

    Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική 

αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
1.2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την  Π.Ε. Άρτας - Τμήμα Προμηθειών και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως (χωρίς αντίτιμο), είτε με courier (με χρέωση 

του παραλήπτη). Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η Π.Ε. 

Άρτας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την  έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

    Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.  

   Αντίγραφο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής : 

http://www.peartas.gov.gr. 

 

1.3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

      Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων για να θεωρηθούν έγκαιρα 

υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Η αναθέτουσα 

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

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

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

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

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

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών 

(άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016). 

 

1.4. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού  της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, η οποία στεγάζεται επί της Πλατείας Εθν. Αντιστάσεως 

47132- Άρτα  Τ.Κ. 47132 τηλ. 2681 361033 Fax: 2681 072285 στις 16/10/2019, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 
1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1. Η περιγραφόμενη προμήθεια αφορά στην αγορά: ενός  (1) καινούργιου 

βενζινοκίνητου  επιβατικού οχήματος τύπου SUV πέντε (5)  θέσεων,  κυλινδρισμού 

κινητήρα έως 1400 c.c.,  από το ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες της  

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας προϋπολογισμού δεκαοκτώ 

χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και ενός (1) καινούργιου 

πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου,   τετρακίνητου, ημιφορτηγού πέντε (5) θέσεων, 

κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 c.c., ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 k.g,  από το 

ελεύθερο εμπόριο για τις υπηρεσιακές ανάγκες της   Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων 

ευρώ (35.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

      Τα οχήματα θα παραδοθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Πλατεία Εθν. 

Αντιστάσεως  47132- Άρτα) με τη σύνταξη των σχετικών πρωτόκολλων παράδοσης-

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.  

     Ο προμηθευτής θα παρέχει στοιχειώδη εκπαίδευση σε δύο υπαλλήλους/οδηγούς 

της αναθέτουσας αρχής, σε θέματα χειρισμού και βασικής προληπτικής μηχανολογικής 

συντήρησης του οχήματος. Επίσης μείζονος σημασίας για την Αναθέτουσα Αρχή 

αποτελεί η εξασφάλιση από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται και η καλή λειτουργία του οχήματος, η άμεση ανταπόκριση του 

Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων-βλαβών, καθώς και η άμεση αποκατάσταση 

τους. 

 

1.6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, στη 

Διαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): http://www.eprocurement.gov.gr, στο διαδίκτυο στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο 

της Άρτας και θα παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση 

της Π.Ε. Άρτας:  www.peartas.gov.gr. 
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

1.Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα 

της παρούσης, 

2.Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της παρούσης, 

3.Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση 

ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 

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

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

      Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται  έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

      Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

      Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια 

τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 

τιμή και όρους. 

       Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν 

να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία 
προσφορές. 

 

2.2. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
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διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2002, για την 

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

     Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. 

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

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. 

    Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

     Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

     Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 

πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

              2.2.2   Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

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

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

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

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.      

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή 

όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.     

2.2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016,  

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

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

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

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

μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 

ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
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ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 

σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας 

παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

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

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

περιπτώσεις. 

2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.1, 2.2.2 περ. γ) και 2.2.3 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

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

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 

9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 

κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 

2.3.Κριτήρια επιλογής 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
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κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

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

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας και των συνημμένων 

Παραρτημάτων της. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση 

τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή 

εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα 

εγχειρίδια (prospectus) που τυχόν θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να 

υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την 

προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως  ή εμμέσως, τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη 

και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 97 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016). 

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται. 

Στην παρούσα διαδικασία εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους είτε καταθέτοντάς την 

αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
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αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier) στο Τμήμα Γραμματείας της  Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού  της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας  Ηπείρου, η οποία στεγάζεται επί της 

Πλατείας Εθν. Αντιστάσεως 47132- Άρτα, τηλ. 2681361033 Fax: 2681072285. 

Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην 

ανωτέρω Υπηρεσία έως την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη η δε Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει 

καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των  προσφορών, από οποιαδήποτε 

αιτία, που αποστέλλονται με τους ως άνω τρόπους. Οι προσφορές, που είτε 

υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφτασαν έγκαιρα στην 

Υπηρεσία  θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να  αποσφραγισθούν. 

 
3.3 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Στην  παρούσα  διαδικασία  οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  την 

προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, για το ένα τμήμα (Α ή Β) ή και για τα 

δύο τμήματα (Α & Β), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί τον διαγωνισμό, δηλ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, 

γ) ο τίτλος της διακήρυξης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα,  

και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της παρούσας. 

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.5 

της παρούσας. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.6 

της παρούσας και στο άρθρο 95 του ν.4412/2016. 

 
3.4 Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

περιέχει: 

α) συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα V 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία όλων των ενοτήτων των Μερών II, III, IV(α) 
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και VI, 

β) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου, 

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 

τους, 

δ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται η εγγραφή του υπόχρεου παραγωγού στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και η υποχρέωση προσκόμισης του αριθμού ΕΜΠΑ 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνεται η δέσμευση 

εγγραφής στο μητρώο, εφόσον είναι υποχρεωτική για τον προσφέρων και η προσκόμιση 

του αριθμού ΕΜΠΑ κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 

την εταιρία κατασκευής σε ισχύ σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29949/1841 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

2112/τ.Β/2009) θα υποβληθεί με την παράδοση των οχημάτων, και 

στ) Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου, σύμφωνα με την αρ.29949/1841 Κ.Υ.Α. 

“Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για 

την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των 

συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που 

προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)” (ΦΕΚ 2112/τΒ΄/2009), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου 

συνεργείου του συμμετέχοντος για το/α προσφερόμενο/α όχημα/τα, το οποίο δεν θα πρέπει 

να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χλμ από την Άρτα . 

Διευκρίνιση για το ΤΕΥΔ: 

Κατά την υποβολή του τυποποιημένο Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του 

ν.4412/2016. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και 

φορολογικής ενημερότητας απαιτείται να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα 

ανωτέρω πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσκομίζονται 

μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μαζί με τα 

αντίστοιχα που απαιτούνται για την κάλυψη της ημερομηνίας υποβολής των 

δικαιολογητικών και της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 104 του ν.4412/2016. 

 
 

3.5 Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

      Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά », η οποία 

θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ Ι –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του Παραρτήματος Ι και θα περιέχει: α)τον ΠΙΝΑΚΑ Ι –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, όπου στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ 

ή ΟΧΙ)» ο προσφέρων θα πρέπει να συμπληρώσει είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ, αναλόγως αν το 

προσφερόμενο είδος πληροί ή όχι την αντίστοιχη προδιαγραφή, και β)τα prospectus με 

τις τεχνικές προδιαγραφές του/ων οχήματος/ων. 

 

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές αναφέρονται σε απαράβατους 

όρους και κρίνονται ουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού για την 

καταλληλότητα και την τεχνική αρτιότητα αυτών. Στο διαγωνισμό είναι δυνατό, κατά 

την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 

παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή 

περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση 

του έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα 

δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του προσφέροντος και δεν 

θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων. 

 
3.6 Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά » θα πρέπει 

να περιέχει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα, ανάλογα με το 

τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά, η οποία συντάσσεται σύμφωνα 

με το Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας διακήρυξης και με τις παρακάτω επισημάνσεις: 

(α) η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ, να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, 

(β) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές, 

-που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

-εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016, 

-θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 

-περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
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συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά  την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 

102 του ν. 4412/2016, 

-ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

γ) η τιμή θα δίνεται ως εξής : - τιμή χωρίς Φ.Π.Α., - τιμή με Φ.Π.Α. για κάθε τμήμα 
χωριστά, 

δ) το θέμα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών αντιμετωπίζεται με βάση το άρθρο 88 

του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147 Α'),  και 

ε) η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προσφέροντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά τμήμα, η οποία εκτιμάται βάσει 

των κάτωθι κριτηρίων: 

             

 Τμήμα Α : Προμήθεια ενός  (1) καινούργιου βενζινοκίνητου  επιβατικού οχήματος τύπου 

SUV πέντε (5)  θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 cc. 

 
Κριτήριο Απαιτούμενη προδιαγραφή Υποχρεωτική 
Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κ1 Τύπος: επιβατικό τύπου SUV, 5-θυρο, 5-θέσιο, 4x4 Ναι 
Κ2 Χρώμα: ανοιχτό (λευκό, ασημί, μπεζ κλπ) Ναι 
Κ3 Βαθμολογία EuroNcap (εφόσον έχει δοκιμαστεί): ≥ 3 αστέρια Ναι 
Κ4 Μήκος: ≥ 3.600 mm Ναι 
Κ5 Απόσταση από το έδαφος: ≥ 150 mm Ναι 
Κ6 Χώρος αποσκευών: ≥ 200 lit Ναι 
Κ7 Καύσιμο: βενζίνη Ναι 
Κ8 Κυβισμός: ≤ 1.400 cc Ναι 
Κ9 Μέγιστη ισχύς: ≥ 80 PS Ναι 
Κ10 Μέγιστη ροπή: ≥ 120 Nm Ναι 
Κ11 Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 150 g/km Ναι 
Κ12 Κατηγορία ρύπων Euro: σύμφωνα με τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία 

του διαγωνισμού, κανονισμούς 
Ναι 

K13 Μετάδοση κίνησης: στους εμπρός τροχούς υπό κανονικές συνθήκες, σε 
όλους τους τροχούς όταν απαιτείται (με αυτόματη ή/και χειροκίνητη 
εμπλοκή) 

Ναι 

Κ14 Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων (πλέον της όπισθεν): ≥ 5 Ναι 
Κ15 Τροχοί: διαμέτρου ≥ 15" Ναι 
Κ16 Φρένα εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι Ναι 

Ομάδα Β: Εξοπλισμός 
Κ17 Αερόσακοι: ≥ 4 Ναι 
Κ18 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό Ναι 
Κ19 Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού/ συνοδηγού Ναι 
Κ20 Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι Ναι 
Κ21 Ηχοσύστημα Ναι 
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Κ22 Κλιματισμός Ναι 
Κ23 Πυροσβεστήρας Ναι 
Κ24 Προειδοποιητικό τρίγωνο Ναι 
Κ25 Τροχοί αλουμινίου Όχι 
Κ26 Προβολείς ομίχλης Όχι 
Κ27 Αισθητήρες παρκαρίσματος Όχι 
Κ28 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα Όχι 
Κ29 Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης Όχι 
Κ30 Εφεδρικός τροχός Όχι 

Ομάδα Γ: Εγγυήσεις 
Κ31 Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη Ναι 
Κ32 Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη Ναι 
Κ33 Χρώμα: ≥ 2 έτη Ναι 

         

 Τμήμα Β: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού,  

κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 c.c., ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 kg.   

     
Κριτήριο Απαιτούμενη προδιαγραφή Υποχρεωτική 
Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κ1 Τύπος: ημιφορτηγό διπλοκάμπινο, 4-θυρο, 5-θέσιο, 4x4 Ναι 
Κ2 Χρώμα: ανοιχτό (λευκό, ασημί, μπεζ κλπ) Ναι 
Κ3 Βαθμολογία EuroNcap (εφόσον έχει δοκιμαστεί): ≥ 3 αστέρια Ναι 
Κ4 Απόσταση από το έδαφος: ≥ 200 mm Ναι 
Κ5 Ωφέλιμο φορτίο: 1.000 - 1.200 kg Ναι 
Κ6 Καύσιμο: diesel Ναι 
Κ7 Κυβισμός: ≤ 2.500 cc Ναι 
Κ8 Μέγιστη ισχύς: ≥ 150 PS Ναι 
Κ9 Μέγιστη ροπή: ≥ 350 Nm Ναι 
Κ10 Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 200 g/km Ναι 
Κ11 Κατηγορία ρύπων Euro: σύμφωνα με τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία του 

διαγωνισμού, κανονισμούς 
Ναι 

Κ12 Μετάδοση κίνησης: στους πίσω τροχούς και -κατ' επιλογή- σε όλους τους 
τροχούς, με δυνατότητα επιλογής σχέσης μετάδοσης high-low και δυνατότητα 
"κλειδώματος" πίσω διαφορικού 

Ναι 

Κ13 Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων (πλέον της όπισθεν): ≥ 6 Ναι 
Κ14 Τροχοί: αλουμινίου, διαμέτρου ≥ 16" Ναι 
Κ15 Φρένα εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι Ναι 

Ομάδα Β: Εξοπλισμός 
Κ16 Αερόσακοι: ≥ 6 Ναι 
Κ17 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό Ναι 
Κ18 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω Ναι 
Κ19 Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι Ναι 
Κ20 Ηχοσύστημα Ναι 
Κ21 Κλιματισμός Ναι 
Κ22 Προβολείς ομίχλης Ναι 
Κ23 Εφεδρικός τροχός Ναι 
Κ24 Εσωτερική επένδυση καρότσας (βάση, πλαϊνά, πόρτα), αντιολισθητική, βαρέως 

τύπου, από υλικό υψηλής αντοχής 
Ναι 

Κ25 Σκέπαστρο καρότσας από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής Ναι 
Κ26 Πυροσβεστήρας Ναι 
Κ27 Προειδοποιητικό τρίγωνο Ναι 
Κ28 Αισθητήρες παρκαρίσματος Όχι 
Κ29 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα Όχι 

Ομάδα Γ: Εγγυήσεις 
Κ30 Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη Ναι 
Κ31 Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη Ναι 
Κ32 Χρώμα: ≥ 2 έτη Ναι 

 

Σημείωση: Στους ανωτέρω πίνακες επισημαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που είναι υποχρεωτικές 
(επί ποινή αποκλεισμού) και προαιρετικές (λαμβάνονται υπόψη στην βαθμολογία). 
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    Η βαθμολογία ορίζεται ως εξής:  
 

Τμήμα Α : Προμήθεια ενός  (1) καινούργιου βενζινοκίνητου επιβατικού οχήματος τύπου SUV 
πέντε (5) θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 cc. 

 
Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κ4 Μήκος: ≥ 3.600 mm 10%  

3.600 mm  100 
Για κάθε επιπλέον mm (μέχρι 4.000 mm)  0,05 
≥ 4.000 mm  120 

Κ5 Απόσταση από το έδαφος: ≥ 150 mm 5%  
150 mm  100 
Για κάθε επιπλέον mm (μέχρι 200 mm)  0,4 
≥ 200 mm  120 

Κ6 Χώρος αποσκευών: ≥ 200 lit 5%  
200 lit  100 
Για κάθε επιπλέον lit (μέχρι 300 lit)  0,2 
≥ 300 lit  120 

Κ8 Κυβισμός: ≤ 1.400 cc 10%  
≤ 1.000 cc  100 
Για κάθε cc άνω των 1.000 (μέχρι 1.400 cc)  0,05 
1.400 cc  120 

Κ9 Μέγιστη ισχύς: ≥ 80 PS 10%  
80 PS  100 
Για κάθε επιπλέον PS (μέχρι 100 PS)  1,0 
≥ 100 PS  120 

Κ10 Μέγιστη ροπή: ≥ 120 Nm 10%  
120 Nm  100 
Για κάθε επιπλέον Nm (μέχρι 160 Nm)  0,5 
≥ 160 Nm  120 

Κ11 Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 150 g/km 10%  
150 g/km  100 
Για κάθε λιγότερο g/km (μέχρι 100 g/km)  0,4 
≤ 100 g/km  120 

Άθροισμα συντελεστών Ομάδας Α 60%  

Ομάδα Β: Εξοπλισμός 
Κ22 Κλιματισμός 3%  

Απλός (air condition)  100 
Αυτόματος  120 

Κ25 Τροχοί αλουμινίου 2%  
Όχι  100 
Ναι  120 

Κ26 Προβολείς ομίχλης 2%  
Όχι  100 
Ναι  120 

Κ27 Αισθητήρες παρκαρίσματος 3%  
Όχι  100 
Πίσω  112 
Εμπρός - πίσω  120 

Κ28 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα 3%  
Όχι  100 
Ναι  120 

Κ29 Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης 4%  
Όχι  100 
Ναι  120 

Κ30 Εφεδρικός τροχός 3%  
Κιτ επισκευής  100 
Εφεδρικός τροχός ανάγκης  110 
Εφεδρικός  τροχός κανονικών διαστάσεων  120 

Άθροισμα συντελεστών Ομάδας Β 20%  
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Ομάδα Γ: Εγγυήσεις 
Κ31 Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη 10%  

2 έτη  100 
Για κάθε επιπλέον έτος (μέχρι 7 έτη)  4 
≥ 7 έτη  120 

Κ32 Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη 5%  
4 έτη  100 
Για κάθε επιπλέον έτος (μέχρι 12 έτη)  2,5 
≥ 12 έτη  120 

Κ33 Χρώμα: ≥ 2 έτη 5%  
2 έτη  100 
Για κάθε επιπλέον έτος (μέχρι 7 έτη)  4 
≥ 7 έτη  120 

Άθροισμα συντελεστών Ομάδας Γ 20%  
Άθροισμα συντελεστών όλων των Ομάδων 100%  

 
 
Τμήμα Β:  Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου, τετρακίνητου, 
ημιφορτηγού πέντε (5) θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 c.c., ωφέλιμου φορτίου έως 
1.200 k.g.   

 
Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστής 

βαρύτητας 
Βαθμολογία 

Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κ4 Απόσταση από το έδαφος: ≥ 200 mm 6%  

200 mm  100 
Για κάθε επιπλέον mm (μέχρι 300 mm)  0,2 
≥ 300 mm  120 

Κ5 Ωφέλιμο φορτίο: 1.000 - 1.200 kg 12%  
1.000 kg  100 
Για κάθε επιπλέον kg (μέχρι 1.200 kg)  0,1 
1.200 kg  120 

Κ7 Κυβισμός: ≤ 2.500 cc 12%  
≤ 2.000 cc  100 
Για κάθε cc επιπλέον των 2.000 (μέχρι 2.500 cc)  0,04 
2.500 cc  120 

Κ8 Μέγιστη ισχύς: ≥ 150 PS 12%  
150 PS  100 
Για κάθε επιπλέον PS (μέχρι 200 PS)  0,4 
≥ 200 PS  120 

Κ9 Μέγιστη ροπή: ≥ 350 Nm 12%  
350 Nm  100 
Για κάθε επιπλέον Nm (μέχρι 450 Nm)  0,2 
≥ 450 Nm  120 

Κ10 Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 200 g/km 12%  
200 g/km  100 
Για κάθε λιγότερο g/km (μέχρι 150 g/km)  0,4 
≤ 150 g/km  120 

Άθροισμα συντελεστών Ομάδας Α 66%  

Ομάδα Β: Εξοπλισμός 
Κ21 Κλιματισμός 4%  

Απλός (air condition)  100 
Αυτόματος  120 

Κ28 Αισθητήρες παρκαρίσματος 3%  
Όχι  100 
Πίσω  112 
Εμπρός - πίσω  120 

Κ29 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα 3%  
Όχι  100 
Ναι  120 

Άθροισμα συντελεστών Ομάδας Β 10%  
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Ομάδα Γ: Εγγυήσεις 
Κ30 Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη 12%  

2 έτη  100 
Για κάθε επιπλέον έτος (μέχρι 7 έτη)  4 
≥ 7 έτη  120 

Κ31 Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη 6%  
4 έτη  100 
Για κάθε επιπλέον έτος (μέχρι 12 έτη)  2,5 
≥ 12 έτη  120 

Κ32 Χρώμα: ≥ 2 έτη 6%  
2 έτη  100 
Για κάθε επιπλέον έτος (μέχρι 7 έτη)  4 
≥ 7 έτη  120 

Άθροισμα συντελεστών Ομάδας Γ 24%  
Άθροισμα συντελεστών όλων των Ομάδων 100%  

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων που βαθμολογούνται, σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1·Κ1 + σ2·Κ2 +……+σν·Κν, 

όπου σν είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν. Το άθροισμα των  

συντελεστών βαρύτητας όλων των ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης που βαθμολογούνται 

ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100%, δηλ. ισχύει: σ1 + σ2 + .... + σν = 100%. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 

τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην 

οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο: 

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

5.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

      Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση, δημόσια, από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, 

κατά σειρά επίδοσης των προσφορών και σύμφωνα με τα άρθρα 100 και  117  του 

ν.4412/2016. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην 

αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
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συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.  

      Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται  από το 

αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. 

      Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

      Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 

οποίος  σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου 

να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης 

ή την πρόσκληση. 

      Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού τα ελέγξει γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα και 

την τεχνική αρτιότητα αυτών, και στη συνέχεια αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες 

προσφορές ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους 

οποίους αποκλείστηκαν. 

      Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 

έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

 

      Εναλλακτικά, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού και σύμφωνα με 

την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, μπορεί να γίνει η 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

       Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν 

απ’ αυτούς. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 

φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 

28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015). 

       Η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικά, ή πρακτικό, εάν η διαδικασία 

διεξαχθεί σε ένα στάδιο, κατά την κρίση της, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα οποία 

παραδίδει στην  αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Άρτας σε τρία (3) όμοια αντίτυπα. 

      Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ 
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αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

προσφοράς. 

      Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

      Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 

τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

 

5.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

      Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της 

εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε προσφοράς, καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των στοιχείων τεχνικής επάρκειας κάθε προσφοράς. 

      Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

      Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των 

Προσφορών, προβαίνει σε έλεγχο των τεχνικών προσφορών σε ότι αφορά τις 

απαραίτητες προδιαγραφές που αναφέρονται στον Πίνακα Ι  του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας και εφόσον αυτές πληρούνται, προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών και στη συνέχεια στην οριστική κατάταξη τους.  

 

      Αφού η Επιτροπή αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές, εισηγείται στην  αρμόδια 

υπηρεσία για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του οικονομικού φορέα που 

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα . Ο όρος 

«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» δεν αναφέρεται στην προσφορά 

βάσει της τιμής, αλλά στην προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η 

οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρ.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

– ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της παρούσας. 

 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα 

γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λ = Προσφερθείσα τιμή/ Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

και σύμφωνα με το οριζόμενα στην παρ.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της παρούσας. 

Προσφορές που έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 90 του Ν.4412/2016. 
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5.3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

      Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 

από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 

προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται 

στα προηγούμενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

      Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το 

οποίο δεν θα είναι μικρότερο των επτά (7) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρθρου 102 του ν.4412/2016. Από τις διευκρινίσεις που δίνουν οι προσφέροντες, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

      Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιων 

του, είτε γραπτώς. Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα να 

μεταβάλουν τις προσφορές τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά μετά την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών τους. 

 

 
5.4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά  την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα 

με την παράγραφο 5.3 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016, 

δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

στ) η οποία είναι εναλλακτική ή αντιπροσφορα, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

6.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 





27 

 

 

έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016: 

 
α. Έλληνες πολίτες και Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένοι οι εν λόγω οικονομικοί φορείς, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της ανωτέρω παραγράφου 2.2.1. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών 

οργάνων των εν λόγω οικονομικών φορέων ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν 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 ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους ή αντίστοιχο πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας πρέπει να 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως την ημερομηνία υποβολής τους.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν, την ασφαλιστική 

και φορολογική ενημερότητα που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 

τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 . 

 

4. Για την παράγραφο 2.2.2 περιπ. γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 

επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
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περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.1, 2.2.2 περ. α και β, 

καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3 το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.1, 2.2.2 περ. α και β, καθώς και στην περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 2.2.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

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

5. Υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3. (α,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ) και 

της παρ. 2.2.7 του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

του οι οριζόμενοι στις παραπάνω παραγράφους λόγοι αποκλεισμού. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά για ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα αντίστοιχα, με την 

επισήμανση ότι, στην περίπτωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, υπόχρεοι στην 

προσκόμισή του είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι διαχειριστές για τις 

προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τις IKE και για τις Ε.Π.Ε., ο Δ/νων Σύμβουλος  

καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ για τις Α.Ε, όπως προβλέπεται  στο αρθρ.73 του ν. 

4412/2016. 

 

γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτά: α)οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην 

παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β)οι 

υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών, και γ)τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4250/2014 (Α΄94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
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απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 
7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

       Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη  

προσφοράς βάσει ποιοτικών κριτηρίων, ανά τμήμα (Α,Β), όπως αυτές ορίζονται στην 

παρούσα Διακήρυξη (παρ. 1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και παρ. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ). Η κατακύρωση γίνεται με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής  Διαγωνισμού.  

      Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί 

αποδείξει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης γίνεται και στον προσωρινό ανάδοχο, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει .  

 

7.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

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

τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, υπόδειγμα της 

οποίας παρέχεται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της παρούσας διακήρυξης. 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 

Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 

καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την Διακήρυξη και την Προσφορά, κατά 

φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 





30 

 

 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης 

προμήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ενημέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων των προαναφερομένων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από σχετική 

πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συμβατικού 

Τιμήματος, όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή 

βελτιώσεις. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται στην αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι 

(20) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, της οποίας ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά 

τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παραγρ. 14 της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία 

επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

 
 

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

9.1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο 

χώρο που θα του υποδειχθεί από την Π.Ε.  Άρτας. 

Η παραλαβή των οχημάτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται άμεσα με την παράδοσή του στην Π.Ε. Άρτας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Π.Ε. Άρτας να μετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο 

προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της 

ανωτέρας βίας. Δεν  μπορεί  όμως  να  την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως 

και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι 

μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την 

αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε. 

 
9.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου (στο 100% της συμβατικής αξίας) θα πραγματοποιηθεί μετά 

την οριστική παραλαβή των οχημάτων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
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παράδοση των οχημάτων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  

Με  την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

9.3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των οχημάτων ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. Από την ως άνω Επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή 

ενεργείται  με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από 

την Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, 

καλείται να παραστεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης  του συμβατικού  αντικειμένου, με απόφαση της   

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του μισού του συνολικού συμβατικού 

χρόνου δηλ. τριάντα ημέρες. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη 

του, ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το όχημα/τα που απορρίφθηκε/αν μέσα στην 

προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
10.ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά οχήματα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 9.3 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) τα οχήματα δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί  τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά τον υπολογισμό του 

χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 

του/ων οχήματος/ων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
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γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

 
 
 

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του 

ως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με την 

ανάδοχο εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 

αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Άρτας. 

 

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.  

 

14.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV και το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν. 4412/2016, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη, 

γ) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί τον διαγωνισμό, δηλ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
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δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης), 

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

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

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης είναι μεγαλύτερος κατά τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

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

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αρμόδια υπηρεσία επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει  την εγκυρότητά τους. 

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική 

εκτέλεση της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους 

συμβαλλόμενους. 

 
15. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται 

στην παρούσα, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, οι  οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη 

δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί 

την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

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

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
 
 
 

17. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
 
 
 

18. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

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

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

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

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016. 

      Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται 

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

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

      Επειδή η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001(ΦΕΚ 

179/Α), επιπλέον των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 

παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 

του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 

αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 

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

εντός της προθεσμίας της παρ. 4. του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 

προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία 

του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                         
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς                         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ               
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης                                                     
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 
                            Καλής εκτέλεσης        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
                          Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I(Α):  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τμήμα Α: Προμήθεια ενός  (1) καινούργιου βενζινοκίνητου  επιβατικού οχήματος τύπου SUV πέντε 
(5)  θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 cc. 

 
Ημερ/νία  ……/……/2019 

Ο προσφέρων 
 
 
 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 

 
 
 
 

Απαιτούμενη προδιαγραφή Υποχ
ρεωτι

κή 

Προδιαγραφή 
προσφερόμενου 

είδους 

Παραπομπή 
(σελ.) στο τεχν. 

φυλλάδιο 

Απάντηση        
Ναι ή Όχι 

Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Τύπος: επιβατικό τύπου SUV, 5-θυρο, 5-θέσιο, 4x4 Ναι    
Χρώμα: ανοιχτό (λευκό, ασημί, μπεζ κλπ) Ναι    
Βαθμολογία EuroNcap (εφόσον έχει δοκιμαστεί): ≥ 
3 αστέρια 

Ναι    

Μήκος: ≥ 3.600 mm Ναι    
Απόσταση από το έδαφος: ≥ 150 mm Ναι    
Χώρος αποσκευών: ≥ 200 lit Ναι    
Καύσιμο: βενζίνη Ναι    
Κυβισμός: ≤ 1.400 cc Ναι    
Μέγιστη ισχύς: ≥ 80 PS Ναι    
Μέγιστη ροπή: ≥ 120 Nm Ναι    
Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 150 g/km Ναι    
Κατηγορία ρύπων Euro: σύμφωνα με τους 
ισχύοντες, κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, 
κανονισμούς 

Ναι    

Μετάδοση κίνησης: στους εμπρός τροχούς υπό 
κανονικές συνθήκες, σε όλους τους τροχούς όταν 
απαιτείται (με αυτόματη ή/και χειροκίνητη εμπλοκή) 

Ναι    

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων (πλέον της όπισθεν): ≥ 
5 

Ναι    

Τροχοί: διαμέτρου ≥ 15" Ναι    
Φρένα εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι Ναι    
Ομάδα Β: Εξοπλισμός  
Αερόσακοι: ≥ 4 Ναι    
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό Ναι    
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού/ συνοδηγού Ναι    
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι Ναι    
Ηχοσύστημα Ναι    
Κλιματισμός Ναι    
Πυροσβεστήρας Ναι    
Προειδοποιητικό τρίγωνο Ναι    
Τροχοί αλουμινίου Όχι    
Προβολείς ομίχλης Όχι    
Αισθητήρες παρκαρίσματος Όχι    
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα Όχι    
Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης Όχι    
Εφεδρικός τροχός Όχι    
Ομάδα Γ: Εγγυήσεις     
Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη Ναι    
Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη Ναι    
Χρώμα: ≥ 2 έτη Ναι    
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ΠΙΝΑΚΑΣ I(Β):  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τμήμα Β: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου τετρακίνητου, ημιφορτηγού 
πέντε (5) θέσεων,  κυλινδρισμού  κινητήρα έως 2.500 cc, ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 kg. 

Απαιτούμενη προδιαγραφή Υποχ
ρεωτι

κή 

Προδιαγραφή 
προσφερόμενο

υ είδους 

Παραπομπή 
(σελ.) στο τεχν. 

φυλλάδιο 

Απάντηση 
Ναι ή Όχι 

Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Τύπος: ημιφορτηγό διπλοκάμπινο, 4-θυρο, 5-θέσιο, 4x4 Ναι    
Χρώμα: ανοιχτό (λευκό, ασημί, μπεζ κλπ) Ναι    
Βαθμολογία EuroNcap (εφόσον έχει δοκιμαστεί): ≥ 3 
αστέρια 

Ναι    

Απόσταση από το έδαφος: ≥ 200 mm Ναι    
Ωφέλιμο φορτίο: 1.000 - 1.200 kg Ναι    
Καύσιμο: diesel Ναι    
Κυβισμός: ≤ 2.500 cc Ναι    
Μέγιστη ισχύς: ≥ 150 PS Ναι    
Μέγιστη ροπή: ≥ 350 Nm Ναι    
Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 200 g/km Ναι    
Κατηγορία ρύπων Euro: σύμφωνα με τους ισχύοντες, 
κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, κανονισμούς 

Ναι    

Μετάδοση κίνησης: στους πίσω τροχούς και -κατ' 
επιλογή- σε όλους τους τροχούς, με δυνατότητα 
επιλογής σχέσης μετάδοσης high-low και δυνατότητα 
"κλειδώματος" πίσω διαφορικού 

Ναι    

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων (πλέον της όπισθεν): ≥ 6 Ναι    
Τροχοί: αλουμινίου, διαμέτρου ≥ 16" Ναι    
Φρένα εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι Ναι    
Ομάδα Β: Εξοπλισμός  
Αερόσακοι: ≥ 6 Ναι    
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό Ναι    
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω Ναι    
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι Ναι    
Ηχοσύστημα Ναι    
Κλιματισμός Ναι    
Προβολείς ομίχλης Ναι    
Εφεδρικός τροχός Ναι    
Εσωτερική επένδυση καρότσας (βάση, πλαϊνά, πόρτα), 
αντιολισθητική, βαρέως τύπου, από υλικό υψηλής 
αντοχής 

Ναι    

Σκέπαστρο καρότσας από συνθετικό υλικό υψηλής 
αντοχής 

Ναι    

Πυροσβεστήρας Ναι    
Προειδοποιητικό τρίγωνο Ναι    
Αισθητήρες παρκαρίσματος Όχι    
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα Όχι    
Ομάδα Γ: Εγγυήσεις  
Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη Ναι    
Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη Ναι    
Χρώμα: ≥ 2 έτη Ναι    

 

Ημερ/νία  ……/……/2019 
Ο προσφέρων 

 
 
 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
 

Σημείωση: Στους ανωτέρω πίνακες επισημαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που είναι υποχρεωτικές 
(επί ποινή αποκλεισμού) και προαιρετικές (λαμβάνονται υπόψη στην βαθμολογία). 

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση επί των οχημάτων: α) αυτοκόλλητης 
λωρίδας κίτρινου χρώματος, πλάτους 10 cm στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το 
έδαφος, β) αυτοκόλλητης ένδειξης στις δύο πλαϊνές πλευρές με τον τίτλο της υπηρεσίας στην οποία 
ανήκει το όχημα. Μαζί με το όχημα θα παραδοθούν τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης στην ελληνική 
γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως): 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως): 
 
Σημείωση: Κάθε είδους δαπάνες, αναγκαίες για την νόμιμη κυκλοφορία τους, ήτοι τέλη αδείας, 
τέλη μεταβίβασης, τέλη κυκλοφορίας να αναγραφούν ξεχωριστά από την αξία του/ων  
οχήματος/ων. 

 
 
 

                                                                             ΑΡΤΑ ,  …..- ….. – 2019 
 

                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

                                                                                     (σφραγίδα και υπογραφή) 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΑ- 

ΤΥΠΟΣ- ΜΟΝΤΕΛΟ) ΚΥΒΙΣΜΟΣ 

 
ΤΥΠΟΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
(ΒΕΝΖΙΝΗ/ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΤΜΗΜΑ Α 

     

2 ΤΜΗΜΑ Β 

     

                                                                               ΣΥΝΟΛΑ :   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 

 
       

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Άρτα, .... ………….. 20…. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ  ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
«Σύμβαση προμήθειας  (1) καινούργιου βενζινοκίνητου  επιβατικού οχήματος τύπου SUV 

πέντε (5)  θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 cc, και ενός  (1)  καινούργιου  

πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου τετρακίνητου, ημιφορτηγού πέντε (5) θέσεων,  

κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 cc, ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 kg) για τις υπηρεσιακές 

ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας. 

 
 

Στην  Άρτα, σήμερα στις …/…/20…., ημέρα …………………… στα γραφεία της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας - Περιφέρειας  Ηπείρου μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

• της Περιφέρειας  Ηπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  που εδρεύει στην Άρτα, οδός 

Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως 47132-Άρτα ΑΦΜ: 997908822  ΔΟΥ Ιωαννίνων, και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασίλειο Ψαθά, ο 

οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και που στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα 

αρχή, και 

• της εταιρείας/προμηθευτή
 …………………………………………………………… που εδρεύει στη 

………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………………………………… που στο εξής θα 

καλείται ανάδοχος, 

συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα εξής : 
 

Με την Α/Α/:1701/αριθ. πρωτ. οικ. 3326/11-07-2019 (ΑΔΑ:Ψ3ΑΒ7Λ9-ΠΓΥ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης έγινε έγκριση δέσμευσης πίστωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1723 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας και με την αριθμ.  ………………………. Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου κατακυρώθηκε η προμήθεια του/ων 

οχήματος/ων ……………………………………………………….. στον προαναφερόμενο, βάσει της αριθ. πρωτ. 

……../…-….-2019 σχετικής διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, 

της προσφοράς του μειοδότη και με τους ακόλουθους ειδικούς όρους: 
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ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την 

προμήθεια (1) καινούργιου βενζινοκίνητου  επιβατικού οχήματος τύπου SUV πέντε (5)  θέσεων,  

κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 cc, και ενός  (1)  καινούργιου  πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου,  

τετρακίνητου, ημιφορτηγού πέντε (5) θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 cc, ωφέλιμου 

φορτίου έως 1.200 kg) για τις υπηρεσιακές ανάγκες της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 

Άρτας στο δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται «Ανάδοχος» και ο οποίος αναλαμβάνει την 

προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, και του αναδόχου βάσει της 

κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 

του και της διακήρυξης. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει έως την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων, δυναμένη να παραταθεί σε 

αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, και σε κάθε περίπτωση για χρόνο το πολύ 

δύο μηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 3:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά 

δικαιολογημένες συνθήκες και εφόσον συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. Καμία προφορική 

συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της 

σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου από 

τους όρους της. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος με την υπογραφή της 

παρούσας κατέθεσε την αρ. ……….. εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ………………. της ………….. 

που αντιπροσωπεύει  το  5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική εκτέλεση της 

σύμβασης και την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα πρέπει να πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 

καθορίστηκαν με την σχετική διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που 
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δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας των κατακυρωθέντων  οχημάτων, ο ανάδοχος θα 

γνωστοποιεί εγγράφως το εν  λόγω  γεγονός στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Άρτας και αρχικά 

η προμήθεια θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο με είδος διαφορετικό από το κατακυρωθέν, ίσης ή 

ανώτερης ποιοτικής αξίας, σύμφωνα πάντα με  τις προδιαγραφές που ορίστηκαν στη 

διακήρυξη, και στην τιμή στην οποία είχε κατακυρωθεί τα εν λόγω οχήματα, κατόπιν εγκρίσεως 

του αρμοδίου οργάνου. Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε η προμήθεια των 

συγκεκριμένων ειδών θα γίνεται από τον αμέσως επόμενο στην σειρά κατάταξης προσφέροντα. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του 

υποδειχθεί από τη Π.Ε. Άρτας. 

Η παραλαβή των οχημάτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται άμεσα με την παράδοσή των οχημάτων στην Π.Ε. Άρτας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Π.Ε. Άρτας να μετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο 

προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας 

βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει 

στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα 

περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει την 

προμήθεια που ανέλαβε. 

 
ΑΡΘΡΟ 7:ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων ενεργείται από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή 

ενεργείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει τα οχήματα, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωμοδοτεί εάν τα οχήματα μπορούν  να χρησιμοποιηθούν. Εφόσον κριθεί από 

την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις των οχημάτων δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου 

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

την απόφαση της   Περιφέρειας Ηπείρου η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή των 

οχημάτων και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

Ο προμηθευτής θα παρέχει στοιχειώδη εκπαίδευση σε δύο υπαλλήλους/οδηγούς του φορέα, σε 

θέματα χειρισμού και βασικής προληπτικής μηχανολογικής συντήρησης των οχημάτων. Επίσης 

μείζονος σημασίας για την Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί η εξασφάλιση από τον Ανάδοχο των 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η καλή λειτουργία των 

οχημάτων, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων-βλαβών, καθώς 

και η άμεση αποκατάσταση του. 
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ΑΡΘΡΟ 8:ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής μπορεί σε περίπτωση απόρριψης, ολικής ή 

μερικής, της προμήθειας των οχημάτων να ζητήσει αντικατάστασή του με άλλο, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από αυτήν. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

ημίσεως του συνολικού συμβατικού χρόνου δηλ. τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση που η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα οχήματα που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Τα προς προμήθεια οχήματα θα είναι γνήσια, καινούργια και τελείως αμεταχείριστα. Η συνολική 

δαπάνη της σύμβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των ……………… € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την οποία έχει  εκδοθεί η Α/Α/:1701/αριθ. πρωτ. οικ. 

3326/11-07-2019 (ΑΔΑ:Ψ3ΑΒ7Λ9-ΠΓΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της 

πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένη στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 1723.  

   Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης αυτοκινήτων 

    και    συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 9779.01 του Ε.Φ.071 . 

Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις της Π.Ε. Άρτας μετά την παραλαβή του τιμολογίου και σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β) Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του προμηθευτή. 

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Προμηθευτής θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που  

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει 
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την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από 

αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ 

αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Άρτα . 

H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
               Για την                                                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(5% επί της συμβατικής  αξίας προ Φ.Π.Α) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ......................... / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης…………………..  
  
Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΚΑΙ  ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  
Τ.Κ. 47132-ΑΡΤΑ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ................. ποσού ........................ ευρώ. 

        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    

(iii)   [σε   περίπτωση   ένωσης   ή 

κοινοπραξίας:] των φυσικών/νομικών προσώπων α) (πλήρη
 επωνυμία) ........................,  

ΑΦΜ:...................................(διεύθυνση) ................... β) (πλήρη   επωνυμία)   
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)................... γ)
 (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 της σύμβασης προμήθειας (1) καινούργιου βενζινοκίνητου επιβατικού 
οχήματος τύπου SUV πέντε (5)  θέσεων,  κυλινδρισμού κινητήρα   έως 1400 c.c. και ενός  (1)  
καινούργιου  πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου  ημιφορτηγού,  κυλινδρισμού κινητήρα     έως 2.500 
c.c., ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 kg) για τις υπηρεσιακές ανάγκες της  Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3884/03-10-2019 Διακήρυξη της  Π.Ε. 
Άρτας. 

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 πέντε (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) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi  και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5006] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (1ος όροφος)/ 
Άρτα/ 47132] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. Χρυσικού] 
- Τηλέφωνο: [2681361030,33] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promitheies-peartas@peartas.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.peartas.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [Συνοπτικός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων για την ανάθεση του έργου: 
«Προμήθεια δυο (2)  καινούργιων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (CPV: 34113000-2, CPV: 34131000-4)] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………………..] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [για το ένα τμήμα (Α ή Β) ή και για τα 
δύο τμήματα(Α & Β)] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[αριθ.πρωτ. 3884/03-10-2019  Διακήρυξη] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος 
(Α ή Β) ή των τμημάτων (Α & Β)  για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 

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

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  
Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

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

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 





52 

 

 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους και αυτό 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ; 
Εάν ναι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[ ]· 
πρόκειται:  
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[ ] 
γ)Πως διαπιστώθηκε η επιβολή 
προστίμου; 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής γ.1) [] Ναι [] Όχι 
απόφασης;  
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι 
δεσμευτική;  

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[ ]· 
έκδοσης απόφασης  

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[ ]· 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη  
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: γ.2)[ ]· 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με 
πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός 
φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση 
της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει 
χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται 

[] Ναι [] Όχι 
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από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να 
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 





56 

 

 

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

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

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της συμμετοχής μου στον  συνοπτικό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «Προμήθεια δυο (2)  καινούργιων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθ. πρωτ. 3884/03-10-2019 διακήρυξη) [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i   Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

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

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

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

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

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

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

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

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

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 
ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 
την εν λόγω πρόσβαση.  




		2019-10-03T13:02:25+0300




