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Ιωάννινα 27 Φεβρουαρίου 2018 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εκατόν ενενήντα οκτώ (198) τεµαχίων 
ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών 
οχηµάτων της ∆Α Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και 
Ειδικό φορέα 593 «Ελληνική Αστυνοµία» και Προµήθεια 
διακοσίων ογδόντα (280) τεµαχίων ελαστικών επισώτρων για 

τις ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α 
Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και Ειδικό φορέα 410 

«Ελληνική Αστυνοµία» 
KAE: 1321 

Cpv: «34350000-5» µε τίτλο «Ελαστικά ελαφράς & βαρέας 
χρήσεως». 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε 
σφραγισµένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 
ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 
τεµαχίων ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α 
Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και Ειδικό φορέα 593 «Ελληνική Αστυνοµία» και 
προµήθεια διακοσίων ογδόντα (280) τεµαχίων ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες κάλυψης 
Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και Ειδικό φορέα 410 
«Ελληνική  Αστυνοµία»  µε   κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 30000,00€   για τον 
φορέα 07 και Ειδικό φορέα 593  και συνολικού προϋπολογισµού  27900,00€  για τον φορέα 07 
και Ειδικό φορέα 410 της Ελληνικής Αστυνοµίας. Συνολικός προϋπολογισµός και για του δύο 
φορείς το χρηµατικό ποσό των 57900,00 € . Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει σε βάρος της 
πίστωσης των προαναφεροµένων φορέων της Ελληνικής Αστυνοµίας, οικονοµικού έτους 2018.     

Η κατάθεση προσφορών στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων οδός 28ης  Οκτωβρίου 11 (4ος 
όροφος),  ξεκινάει  µε  την  δηµοσίευση  της  διακήρυξης  και  καταληκτική  ηµεροµηνία 
παραλαβής του είναι η 19η Μαρτίου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα από 10:00 έως 10:30. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, οδός 28ης 

Οκτωβρίου 11 (4ος όροφος), κατά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε τους εξής δύο τρόπους: 

 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας 
Ιωαννίνων οδός 28ης  

Οκτωβρίου 11 (4ος όροφος) ώστε να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Η 
προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα 
παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα λήξης είναι 
εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 



(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων, 28ης Οκτωβρίου 11 Ιωάννινα, ΤΚ 
45500 (Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού). Η προθεσµία για την παραλαβή των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 16η Μαρτ ί ο υ ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
έγκαιρα στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς 
να αποσφραγιστούν. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο 
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη 
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της διαδικασίας. 

Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν µε συµπλήρωση των έντυπων της υπηρεσίας (Οικονοµική Προσφορά) 
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. 

 
Οι προσφορές θα συνταχθούν και θα υποβληθούν για τον κάθε φορέα ξεχωριστά. (ένας φάκελος µε 
τους υποφακέλους για κάθε φορέα). 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισµού: 
(α) στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και θα φέρει Α∆Α, καθώς και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και θα φέρει Α∆ΑΜ 
β) Θα αποσταλεί σε ψηφιακή µορφή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου info@cci-ioannina.gr στο 
Επιµελητήριο Ιωαννίνων, προκειµένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του http://www.cci-ioannina.gr 
(γ) στο websait της ΕΛ.ΑΣ www.hellenicpolice.gr 
(δ) από τον πίνακα ανακοινώσεων του Αστυνοµικού Μεγάρου Ιωαννίνων ή από Γραφείο 
Μερικής ∆ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, 28ης Οκτωβρίου 11 
Ιωάννινα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τηλ: 2651065985. 

 
 

 
Ο 

∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆.Α. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 
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ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εκατόν ενενήντα οκτώ (198) 
τεµαχίων ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες κάλυψης 
Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α Ιωαννίνων, έτους 2018 

στον φορέα 07 και Ειδικό φορέα 593 «Ελληνική 
Αστυνοµία» και Προµήθεια διακοσίων ογδόντα (280) 

τεµαχίων ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες κάλυψης 
Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α Ιωαννίνων, έτους 2018 

στον φορέα 07 και Ειδικό φορέα 410 «Ελληνική 
Αστυνοµία» 
KAE: 1321 

Cpv: «34350000-5» µε τίτλο «Ελαστικά ελαφράς & βαρέας 
χρήσεως». 

 

 
 
 
 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση της Σύµβασης 

 

 
 
 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ"  



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 
Επωνυµία ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ταχυδροµική διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου αρ. 11 

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 15500 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Τηλέφωνο 2651065985 

Φαξ 2131527781 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο s.gournopanos@astynomia.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Αστυνόµος Α΄ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ∆ήµητρα 
Ανθυπαστυνόµος ΓΟΥΡΝΟΠΑΝΟΣ 

Σωτήριος 
Ανθυπαστυνόµος ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ 

Παναγιώτης 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http:// www.hellenicpolice.gr 

 
 
 

Είδος  Αναθέτουσας  Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων και ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ∆ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια. 

 

 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω των  διαδικτυακών  πυλών 
www.diavgeia.gov.gr (∆ΙΑΥΓΕΙΑ) , www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜ∆ΗΣ) , 
www.hellenicpolice.gr (ΕΛ.ΑΣ), http://www.cci-ioannina.gr (Επιµελητήριο Ιωαννίνων) 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται  στο Γραφείο ∆ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού της ∆.Α 
Ιωαννίνων, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 11 στα Ιωάννινα. 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : http://get.adobe.com/reader (pdf). 

 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
 

Είδος  
διαδικασίας 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 
 

Χρηµατοδότηση σύµβασης 
 

Φορέας Χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Υπουργείου Εσωτερικών - Ελληνική Αστυνοµία . Η 
δαπάνη για την σύµβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 1321 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2018 και για τους φορείς 07-593 και 07-410 «Ελληνική Αστυνοµία». 



1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Σύµβασης 
 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια εκατόν ενενήντα οκτώ (198) τεµαχίων ελαστικών επισώτρων 
για τις ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και Ειδικό 
φορέα 593 «Ελληνική Αστυνοµία» και Προµήθεια διακοσίων ογδόντα (280) τεµαχίων ελαστικών επισώτρων 
για τις ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και Ειδικό 
φορέα 410 «Ελληνική Αστυνοµία». 

 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων «34350000-5» µε τίτλο «Ελαστικά ελαφράς & βαρέας χρήσεως». 

 
 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες. 
 

 
 
 

 
Α/Α 

Υπό προµήθεια Είδη: 
Για τον Φορέα 07-593: 

 
 

 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 

 
 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

 
 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ/    
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ/    
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΙΣΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚ 

ΩΝ 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ (LI) 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ(LI) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ (SS) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 

(SS) 

1 
255/65R17 255/65R17 

2 
205/60 R 16 205/60 R 16 

3 
235/70 X 16 235/70 X 16 

4 
205/55R16 205/55R16 

5 
195/75 R 16 195/75 R 16 

6 
295/80 XR22,5 295/80 X 22,5 

7 
195/60/R14 195/60/R14 

8 
215/65/16 215/65/16 

9 
235/70R16 235/70R16 

10 
215/60 X 17 215/60 X 17 

11 
245/70R16 245/70R16 

12 
185/60/R15 185/60/R15 

13 
255/65R-17 255/65R-17 

14 
195/70R-15 195/70R-15 

15 
195/70R15C 195/70R15C 

16 
195/65R15 195/65R15 

17 
195/70R-15 195/70R-15 

18 
265/70 R17,5 265/70 R17,5 

19 
225/75R17,5 225/75R17,5 

20 
245/70 R19,5 245/70 R19,6 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

TL (Tubeless) 110 110 H H 
44 

TL (Tubeless) 91 91 H H 
4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 
4 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
20 

TL (Tubeless) 113 111 Q Q 
24 

TL (Tubeless) 138 136 M M 
8 

TL (Tubeless) 86 86 H H 
4 

TL (Tubeless) 95 95 H H 
4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 
4 

TL (Tubeless) 107 107 R R 
4 

TL (Tubeless) 111 109 H H 
8 

TL (Tubeless) 84 84 H H 
4 

TL (Tubeless) 110 110 T T 
8 

TL (Tubeless) 104 102 R R 
8 

TL (TUBELESS) 104 104 R R 
8 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
8 

TL (Tubeless) 104 104 R R 
8 

TL (Tubeless) 98S 98S VSB VSB 
8 

TL (Tubeless) 129 129 M M 
16 

TL (Tubeless) 134 136 TL TL 
6 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 198 
 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 24193,55 
ΦΠΑ 24%: 5806,45 
ΣΥΝΟΛΟ: 30000,00 



 
 
Α/Α 

Για τον Φορέα 07-410 
 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 

 
 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ "∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 

 
 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) 

 
 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SS) 

 
 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

(LI) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

(SS) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

 

1 
195/65R14 195/65R14  12 

TL (Tubeless) 89 89 H H 

 
2 

165/85R15 165/85R15  4 
TL (Tubeless) 89 89 H H 

3 
205/55/R16 205/55/R16 20 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

4 
195/55 X 15 195/55 X 15 4 

TL (Tubeless) 85 85 V V 

5 
175/65 R 15 175/65 R 15 8 

TL (Tubeless) 84 84 H H 

6 
216/60R16 216/60R16 4 

TL (Tubeless) 95 95 V V 

7 
185/60R15 185/60R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 T T 

8 
235/70R16 235/70R16 4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 

9 
215/60 X 17 215/60 X 17 4 

TL (Tubeless) 107 107 R R 

10 
245/70R16 245/70R16 4 

TL (Tubeless) 111 111 H H 

11 
195/65R16 195/65R16 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

12 
195/65R15 195/65R15 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

13 
185/60/R15 185/60/R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 H H 

14 
215/75R16 215/75R16 6 

TL (Tubeless) 107 107 H H 

15 
195/60R15 195/60R15 4 

TL (Tubeless) 88 88 T T 

16 
185/60R15 185/60R15 4 

TL (Tubeless) 88 88 T T 

17 
255/65R17 255/65R17 4 

TL (Tubeless) 110 110 H H 

18 
205/60 R 16 205/60 R 16 8 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

19 
235/70 X 16 235/70 X 16 16 

TL (Tubeless) 106 106 H H 

20 
215/65R16 215/65R16 4 

TL (Tubeless) 102 102 T T 

21 
215/55/R16 215/55R16 4 

TL (Tubeless) 93 93 V V 

22 
195/50R15 195/50R15 8 

TL (Tubeless) 82 82 V V 

23 
195/65R15 195/65R15 16 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

24 
185/60R14 185/60R14 4 

TL (Tubeless) 82 82 H H 

25 
205/60R16 205/60R16 8 

TL (Tubeless) 92 92 V V 

26 
205/55R16 205/55R16 8 

TL (TUBELESS) 94 94 V V 

27 
295/60R15 295/60R15 8 

TL (Tubeless) 95 95 H H 

28 
255/65R-17 255/65R-17 8 

TL (Tubeless) 110 110 T T 

29 
195/65R15 195/65R15 8 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

30 
195/75 Χ 16 195/75 Χ 16 8 

TL (Tubeless) 45 45 C C 

31 
225/75 XR17,5 225/75R17,5 8 

TL (Tubeless) 129 129 M M 

32 
315/80R22,5 315/80R22,5 6 

TL (Tubeless) 138 136 L L 

33 
195/70R-15 195/70R-15 8 

TL (Tubeless) 104 104 R R 

34 
205/55 R 16 205/55 R 16 8 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

35 
205/75/R16 205/75R16 12 

TL (Tubeless) 110 110 R R 



 

36  

90/90 R 21 
 

120/90 R 17 
 

10 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

54 90 SF M+S 

37  

120/70 R 17 
 

180/55 R 17 
 

2 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 73 HF M+S 

38  

110X80R19 
 

150X70R17 
 

16 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

59 69 HF M+S 

39  
120/70 R17 

 
170/60 R17 

 
2 

TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 71 HF M+S 

40  

120/70ZR17 
 

190/50ZR17 
 

2 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

58 73 W M+S 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 
280      

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 22500,00 
ΦΠΑ 24%: 5400,00 
ΣΥΝΟΛΟ: 27900,00 

 

 
 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 30000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % για 
τον φορέα 07-593 και 27900,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% για τον φορέα 07-410 

Οι προσφορές θα συνταχθούν και θα υποβληθούν για τον κάθε φορέα ξεχωριστά. 
 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς, βάσει τιµής 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.86 ν.4412/2016. 

 

 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 
 

- Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής  εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

- του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωµάτωση  της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων  του  π.δ.  318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 

 

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

- του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” , 

 

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

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”   και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 

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

 

- π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) “ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 
 

- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων  λειτουργίας   και   διαχείρισης   του Κεντρικού Ηλεκτρονικού   Μητρώου ∆ηµοσίων 



Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 

- της µε αρ. 57645/22.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1781/23.5.2017 τ. Β’) «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.» 

 

- -Υπ’ αριθµ Γ∆ΟΕΣ/4/28-λθ από 11-12-2017 (ΦΕΚ 4315 τ.Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων των 
άρθρων 24,26,66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις 
περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών(Τοµέας Προστασίας του Πολίτη) στις 
∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου(∆.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του 
κράτους» 

- -Υπ’αριθµ 7000/1/7/18-γ από 11-12-2017 (ΦΕΚ 4318 τ.Β΄) «Μεταβίβαση πιστώσεων µέσω 
επιτροπικών ενταλµάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07-593 ΕΛ.ΑΣ, έτους 
2018.» 

- -Των άρθρων 24, 66 και 68 του ν. 4270/2014 ́́  Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης κ.λπ. ‘’ ( Α’ – 
143), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

- -Του ν. 2800/2000, του π.δ 178/2014, του ν. 1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 65,77, 100 και 131 του 
4270/2014, ν. 2522/1997,ν. 3886/2012, ν.4412/2016, π.δ. 394/1996 και ν. 2685/1999 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. 

- -Του άρθρου 1 του Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ Α – 208) ‘’Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και µετονοµασία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης’’ 

- -Του Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ Α - 210) “∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών” 

- -Του Π.∆. 131/2016 ( ΦΕΚ Α-235 ) ‘’ Σύσταση ∆ιεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωµής 
∆απανών  στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή 
αρµοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής µονάδας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και 
Επιτελικού Σχεδιασµού. 

- Την υπ΄ αριθµ. Γ∆ΟΕΣ/1/2/243-β από 27/09/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί θεµάτων 
Ελληνικής Αστυνοµίας σε  υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα» (ΦΕΚ 3470 τ.Β΄). 

- Την υπ’αριθµ 8045/1/501 από 08-01-2018 Α∆Α: 7Σ3Η465ΧΘ7-Ι0Σ Απόφαση συλλογικού οργάνου 
της ∆Α Ιωαννίνων για την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια των διατάξεων αρ 
117 ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις αρ 221 ν4412/2016. 

- Την υπ’αριθµ 6777/18/7526-α µε Α∆Α: ΩΙΤΖ465ΧΘ7-Η∆8 & Α∆ΑΜ: 18REQ002677280 
Απόφαση έγκρισης πίστωσης για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων της υπό Φορέα 07 Ειδικός Φορέας 410 « Ελληνική Αστυνοµία» 
οικονοµικού έτους 2018 µε α/α 14728 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ∆ΥΕΕ στο 
Ν.Ιωαννίνων 

- Την υπ’αριθµ 6777/18/7529-α µε Α∆Α: Ω2ΒΖ465ΧΘ7-ΠΧΓ & Α∆ΑΜ: 18REQ002677391 
Απόφαση έγκρισης πίστωσης για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων της υπό Φορέα 07 Ειδικός Φορέας 593 « Ελληνική Αστυνοµία» 
οικονοµικού έτους 2018 µε α/α 14733 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ∆ΥΕΕ στο 
Ν.Ιωαννίνων 

 

 
 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 
 
 

Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών, είναι η 19η 
Μαρτίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 10:30. 
 

Η διαδικασία του διαγωνισµού θα διενεργηθεί στο Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης Υλικού Χρηµατικού 
της ∆Α Ιωαννίνων, στον 4ο όροφο του Αστυνοµικού Μεγάρου Ιωαννίνων και επί της οδού 28ης 

Οκτωβρίου αρ. 11 στια Ιωάννινα. 



Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε τους εξής δύο τρόπους: 
 

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων 
οδός 28ης Οκτωβρίου 11 (4ος όροφος) ώστε να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Η  προσφορά  επιδίδεται 
στην συνέχεια στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη 
και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

 

(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων, 28ης Οκτωβρίου 11 Ιωάννινα, ΤΚ 
45500 (Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού). Η προθεσµία για την παραλαβή των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 19η 
Μαρτίου 2018 ηµέρα  Παρασκευή  και 

ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
έγκαιρα στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς 
να αποσφραγιστούν. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο 
(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη 
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της διαδικασίας. 

Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν µε συµπλήρωση των έντυπων της υπηρεσίας (Οικονοµική Προσφορά) 
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. 

 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 
 

 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) σύµφωνα µε αρ. 38 και 66 του ν.4412/2016 και την ΥΑ 57654 όπως 
ισχύουν. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην  περίπτωση  16  της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η ∆ιακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας, στη διεύθυνση (URL) : 
www.hellenicpolice.gr  στην αρχική σελίδα και στη διαδροµή : ΑΡΧΙΚΗ ► Προκηρύξεις. 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αστυνοµικού 
Μεγάρου Ιωαννίνων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 11 στα Ιωάννινα. 

 
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

 

 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους 
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέµιτα,  παράνοµα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 



2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 

- η παρούσα ∆ιακήρυξη, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί, στις διευθύνσεις (URL) : µέσω των  διαδικτυακών 
πυλών www.diavgeia.gov.gr (∆ΙΑΥΓΕΙΑ) , www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜ∆ΗΣ) , 
www.hellenicpolice.gr (ΕΛ.ΑΣ)  στην αρχική σελίδα και στη διαδροµή : ΑΡΧΙΚΗ ► Προκηρύξεις µε 
τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

- http://www.cci-ioannina.gr (Επιµελητήριο Ιωαννίνων) 
- το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 

- οι  συµπληρωµατικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως 
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

- το σχέδιο της σύµβασης. 
 

 

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
 
Η σχετική µελέτη και η παρούσα ∆ιακήρυξη  που αποτελούν έγγραφα της σύµβασης, διατίθεται µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr . και της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ 
www.hellenicpolice.gr 

 
 

 
2.1.2 Παροχή ∆ιευκρινήσεων 

 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο 
s.gournopanos@astynomia.gr , είτε στο Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης Υλικού Χρηµατικού της 

∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων στο Αστυνοµικό Μέγαρο Ιωαννίνων και επί της οδού 28ης 

Οκτωβρίου 11 στα Ιωάννινα, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών και απαντώνται το αργότερο τέσσερις ηµέρες πριν την καταληκτική προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών (ηµέρα του διαγωνισµού). 
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. 
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. 



2.1.3 Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν τυχόν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόµιµα  επικυρωµένα, 
και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, 
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το 
νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10- 
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
(προσπέκτους) µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να  συνοδεύονται  από  µετάφραση 
στην ελληνική. 

 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

2.1.4 Εγγυήσεις 
 

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη- µέρη 
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος  της  διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 



2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 
1. ∆ικαίωµα  συµµετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύµβασης  έχουν  φυσικά  ή 
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που  η  υπό  ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου  και  έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. µπορεί 
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 

 

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονοµικών  φορέων,  όλα  τα  µέλη  της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

 
 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Εγγυητική συµµετοχής δεν απαιτείται για τον διαγωνισµό αυτό. 

 

 

2.2.3 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: 

2.2.3.1. Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1)  και στην  παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου  της   26ης   Οκτωβρίου   2005,   σχετικά   µε   την   πρόληψη   της   χρησιµοποίησης   του 



χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση  εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας  (ΕΕ L 309 της  25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2  της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 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 
τελεσίδικη 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 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη 
απόφαση. 

 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 

α) όταν ο προσφέρων 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 προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο προσφέρων 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. 

 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων 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/∆1632/2011 (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. 



2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισµός,  σύµφωνα  µε 
την παράγραφο 2.2.3.2, 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. 

 
2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(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 του άρθρου 23 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 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 παρ. 4, 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. 

 
2.2.3.5 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. 



2.2.3.6 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα 
µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός 
λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

 

2.2.3.7 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. 

 

2.2.3.8 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. 

 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 
να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της 
προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτηµα XI του προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, 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 ή στο 
Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς 

 

απαιτείται : 
 

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) 
συµβάσεις προµηθειών του συγκεκριµένου τύπου, ύψους ίσου τουλάχιστον µε το αντίστοιχο ύψος 
της υπό σύναψη σύµβασης 

 

β) να διαθέτουν τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό ξεµονταριστές ελαστικών, µηχανήµατα 
ζυγοστάθµισης και ευθυγράµµισης τόσο για µικρού κυβισµού οχήµατα όσο και για βαρέως τύπου 
οχήµατα (φορτηγά – λεωφορεία) που θα χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση των ελαστικών επί 
των οχηµάτων, καθώς και όχηµα για την διενέργεια επισκευής ελαστικών σε εξωτερικό χώρο. 

 
γ) κατάλογο του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των 
υλικών καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών (τοποθέτηση ελαστικών , ευθυγράµµιση – 
ζυγοστάθµιση). 

 

δ) κατάλογο µε τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας, προσκοµίζοντας στοιχεία συµβάσεων (όπως τιµολόγια ή βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης συµβάσεων στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά 
την τελευταία τριετία) 

 

ε) κατάλογο µε τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν. 



στ) Να διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία (άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, 
πιστοποιητικά ποιότητας εργασίας ISO - Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα 
ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των υπό προµήθεια ειδών). 

 

 
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωµάτων, 
να µην είναι από αναγόµωση , η ηµεροµηνία παραγωγής τους να µην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης, να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων 
κατασκευαστών πλαισίων αυτοκινήτων, ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήµατά 
τους. Θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα τις προδιαγραφές και τη σχετική σήµανση CE. Θα πρέπει να 
πληρούν τις οδηγίες της εγκυκλίου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανισµού Ελαστικών και Ζαντών 
(E.T.R.T.O). 

 

Τα ελαστικά θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη σήµανση που θα δείχνει τον κατασκευαστή, τη 
διάσταση και τον τύπο τους, τη σήµανση ότι τα χαρακτηριστικά τους πληρούν την Ευρωπαϊκή 
Νοµοθεσία (κανονισµός 30 και οδηγία 92/23/EEC) και να είναι εφοδιασµένα µε ανάλογο 
πιστοποιητικό σήµανσης καταλληλότητας. Θα πρέπει να φέρουν στην πλευρά τους «Ε» ή «e» 
µέσα σε κύκλο (ή παραλληλόγραµµο) µαζί µε ένα µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό που δείχνει την 
χώρα η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό είτε κατά «Ε» ECE Requlation 30 η κατά «e» 
σύµφωνα µε το παλαιότερο DIRECTIVE 92/23/EEC. 

 

Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου η οποία θα επισυναφθεί στην προσφορά ότι τα ελαστικά θα 
φέρουν τηνσήµανσηCE 

 

Χρόνος εγγύησης ποιότητας ορίζεται: Ο προµηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής 
λειτουργίας των ελαστικών µέχρι του ορίου φθοράς τους ή για τρία-(3) έτη ή για 40.000 χλµ τουλάχιστον 
(ότι επέλθει πρώτο). Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά από την 
ηµεροµηνία  τοποθέτησή  τους  περισσότερο  από  δώδεκα  (12)  µήνες. 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα Ι το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 

 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς 
φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), 
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. 

 

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 



αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 

 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο 
συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
-) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης 
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο. 
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. 

 

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων1. 

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

 

-) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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. Σε 
περίπτωση που εξακολουθεί να ισχύει η αδυναµία έκδοσης του προαναφεροµένου πιστοποιητικού 
σύµφωνα µε το υπ’αριθµ ΕΞ12161-2018/10001 από 12-01-2018 έγγραφο του Σώµατος Επιθ. 
Εργασίας, για την απόδειξη τη µη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του αρ 73 ν4412/2016 
να υποβληθεί η  προβλεπόµενη από το αρ 80 παρ2 του ιδίου νόµου, Ένορκη Βεβαίωση. 

 
 
 
 

1 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 



ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
(απαιτείται βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιµελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση ). 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού 

 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν τα κάτωθι: 

 

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) 
συµβάσεις προµηθειών του συγκεκριµένου τύπου, ύψους ίσου τουλάχιστον µε το αντίστοιχο ύψος 
της υπό σύναψη σύµβασης 

 

β) να διαθέτουν τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό ξεµονταριστές ελαστικών, µηχανήµατα 
ζυγοστάθµισης και ευθυγράµµισης τόσο για µικρού κυβισµού οχήµατα όσο και για βαρέως τύπου 
οχήµατα (φορτηγά – λεωφορεία) που θα χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση των ελαστικών επί 
των οχηµάτων, καθώς και όχηµα για την διενέργεια επισκευής ελαστικών σε εξωτερικό χώρο. 

 
γ) κατάλογο του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των 
υλικών καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών (τοποθέτηση ελαστικών , ευθυγράµµιση – 
ζυγοστάθµιση). 

 

δ) κατάλογο µε τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας, προσκοµίζοντας στοιχεία συµβάσεων (όπως τιµολόγια ή βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης συµβάσεων στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά 
την τελευταία τριετία) 

 

ε) κατάλογο µε τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν. 
 
στ) Να διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία (άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, 
πιστοποιητικά ποιότητας εργασίας ISO - Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα 
ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των υπό προµήθεια ειδών). 

 
Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόµιµου εκπροσώπου. 



2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ 2 Παράρτηµα Α της 
∆ιακήρυξης, για τον κάθε φορέα ξεχωριστά σύµφωνα µε τους πίνακες των υπό προµήθεια ειδών στην 
παρ. 1.3 της παρούσας. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος 
της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.1.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  µε  τους  εξής  δύο 
τρόπους: 

 

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης Υλικού 
Χρηµατικού της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, 28ης Οκτωβρίου 11 Ιωαννίνων, 4ος όροφος του 
Αστυνοµικού Μεγάρου Ιωαννίνων, ώστε να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην 
συνέχεια στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. 
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

 

(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, 28ης Οκτωβρίου 11 Ιωαννίνων, 
4ος όροφος του Αστυνοµικού Μεγάρου Ιωαννίνων , 104 Τ.Κ. 45500 (γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης 
Υλικού Χρηµατικού). Η προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
όπως ορίζεται ως άνω. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην ανωτέρω διεύθυνση, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο 
όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) προ της εκπνοής της προθεσµίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν 
στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της διαδικασίας. 

 

Προσφορές  που  κατατέθηκαν  µε  τους  προαναφερθέντες  τρόπους  εκπρόθεσµα,  δεν  γίνονται 
δεκτές. 

 

2.4.1.2. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» στον οποίο περιλαµβάνονται τα 
κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και 
την παρούσα. 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές σύµφωνα µε το κεφάλαιο «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την 
τεχνική επάρκεια (προσπέκτους, κλπ.). 

 

(γ) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε το κεφάλαιο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας. 

 

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 



χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16.  Εφόσον  ένας  οικονοµικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.1.3. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά σύµφωνα µε 
τα παραρτήµατα της παρούσας. 

 

2.4.1.4. Οι οικονοµικοί φορείς εσωκλείουν τους (υπο)φακέλους της προσφοράς τους σε έναν 
κυρίως φάκελο στον οποίο αναγράφουν όλα τα στοιχεία της παρούσας όπως αναφέρονται  στον 
σχετικό πίνακα της  παρ. 1.1. 

 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή πληροφορία, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

 
2.4.2 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ: 
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4  του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο και αποτελεί  αναπόσπαστο 
τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Ι), 

 

β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 
2.4.2.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ»  του  Παραρτήµατος  Α  της ∆ιακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριµένες  απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαµβάνει ιδίως τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α  και τα  έγγραφα και δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, 
προσπέκτους, κλπ.), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, 
µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.    
Οι  οικονοµικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τµήµα  της  σύµβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 
2.4.3 Περιεχόµενα  Φακέλου  «Οικονοµική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής 

οικονοµικών προσφορών 
 

 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ µε βάση το 
αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει τιµής, συµπληρώνοντας το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα Ι της διακήρυξης: 

 

Α. Τιµές 
 

Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

αναπροσαρµόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε 



ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα 

αρχή στο κεφάλαιο «Προϋπολογισµός Μελέτης» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης. 
 

2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 120 
ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

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

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 

 

 

2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Περιεχόµενο 
φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς),2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλου 
οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.4. (Χρόνος 
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, αποξέσεις , ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα 
µε την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.4.2 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση  ενώσεων  οικονοµικών  φορέων  µε 
κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 



 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  δηµόσια,  από  το  αρµόδιο  συλλογικό  όργανο  διενέργειας 
του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων  αυτού  (Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού), 
παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς . 

 

Η αποσφράγιση διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στην αποσφράγιση του 
φακέλου "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά" και το δεύτερο στάδιο την αποσφράγιση 
του φακέλου "Οικονοµική Προσφορά". 

 

Κατά την κρίση της επιτροπής η αποσφράγιση µπορεί να διενεργηθεί σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
Εφόσον όµως ο διαγωνισµός διενεργηθεί σε δύο διακριτές συνεδριάσεις, η επιτροπή οφείλει να 
ενηµερώσει µε ειδική πρόσκληση τους συµµετέχοντες για την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών (δεύτερο στάδιο). 

 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος. Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά". 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει  σε 
επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε 
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να  συµπληρώσουν  ή  να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο 
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών ως εξής: 

 

α) Στο πρώτο στάδιο αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής 
προσφοράς και µονογράφονται και σφραγίζονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής - 
τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής ή η τεχνική προσφορά δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς του συµµετέχοντος. Οι φάκελοι των αποκλεισθέντων 
οικονοµικών φορέων τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν. 

 

Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 
και στοιχεία τεχνικής προσφοράς καθώς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Αξιολογεί τις προσφορές σύµφωνα µε τους όρους των 
εγγράφων της σύµβασης και στο πρακτικό που συντάσσει αναφέρεται  στην  απόρριψη  των 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές στο πρώτο στάδιο καθώς και στην αποδοχή των προσφορών 
που γίνονται αποδεκτές µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους και αναφέρεται στις προσφορές που γίνονται αποδεκτές 
για το επόµενο στάδιο. 



β) Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου (αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής - 
τεχνικών προσφορών) ακολουθεί το δεύτερο στάδιο και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών για τις προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά. 
Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούµενο στάδιο αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένσταση κατά της απόφασης 
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησής της ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθείσα ένσταση. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην σύνταξη πρακτικού. Στο πρακτικό αυτό η επιτροπή 
αναφέρεται στα αποτελέσµατα του ελέγχου των οικονοµικών προσφορών. Εισηγείται αιτιολογηµένα 
την αποδοχή ή απόρριψη των ενδιαφεροµένων στην κατάταξη των προσφορών µε βάση το 
οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
γ)  Αυτοί  που  δικαιούνται  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
δ) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. 

 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (µέσω της αναθέτουσας αρχής) µπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί 
να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  ουσιώδη  αλλοίωση 
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη 
προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η 
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, η 
προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον 
ενδιαφερόµενο  οικονοµικό φορέα. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης 
«προσωρινού» αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα , µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα 
έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
συµµετέχοντες. 

 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 

κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 και 2.2.5 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο 



αξιολόγησης. 
 

Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε 
το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

 

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

 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 έως και 2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης, 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.3-2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής (οικονοµική επιτροπή) για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου. 

 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει. 

 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύµβασης 
επέρχονται εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη, µετά από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε 
αυτόν. 

 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού  έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 

 

3.4 Ενστάσεις Συµβάσεις κάτω των ορίων 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 
πέντε  (5)   ηµέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόµενης  πράξης  στον  ενδιαφερόµενο 



οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
πέντε  (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 
 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονοµικής επιτροπής), η 
οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο  άρθρο 221 του  Ν.4412/16,  εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Οι θιγόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν στην αποκεντρωµένη διοίκηση κατά των 
αποφάσεων του αρµοδίου οργάνου σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της 
πράξης σε αυτούς. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

 

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 ∆ιαγωνισµού. 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. 

 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

 

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

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

 

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 
 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 



4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
κυρίου αναδόχου. 

 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά  τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες 
πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 

 

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της 
παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους 
ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016. 

 

 
 

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 



 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

5.1 Τρόπος πληρωµής 
 

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί στο 100% της συµβατικής αξίας µετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

 

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

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 

 

Μετοχικό Ταµείο Στρατού 2,72% (Αρ. 6 του Ν2452/1996), 
ΤΕΑΠΑΣΑ 2,72% (ν.1167/1981, ν1169/1981, ν.2452/1996, ν.2676/1999, ν.3655/2008) 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 0,06% (αρ.350 παρ.3 ΚΥΑ 1191/2017) 
ΕΑΑ δηµοσίων Συµβάσεων 0,006% ( ν.4013/2011, ν.4072/2012, ν.4146/2013 µε εφαρµογή σε ποσά > 
ή = των 2500,00  ευρώ, καθαρής αξίας). 
3% χαρτόσηµο επί ΑΕΠΠ και Α∆Σ 
2% χαρτόσηµο επί των κρατήσεων 
20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Οποιαδήποτε άλλη νόµιµη κράτηση. 
 
 
 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 

5.2.1. 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 υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 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 6.1 της παρούσας. 

 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύµβαση,  επιβάλλονται,  µε  απόφαση 
του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, κυρώσεις και συγκεκριµένα ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

 

Επιπλέον  µπορεί  να  επιβληθεί  ο  προβλεπόµενος  από  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016  αποκλεισµός 
του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 



Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση  του  αποφαινοµένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα µέλη της ένωσης. 

 
 

5.2     ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 
 

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.3. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

 

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

 

 
 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

6.2.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και τοποθετήσει τα ελαστικά επίσωτρα, µέσα στα χρονικά 
όρια και µε τον τρόπο που θα ορίζει η σύµβαση. Υποχρεούται δε, για την τοποθέτηση των ελαστικών 
επισώτρων στο κατάστηµά του ή σε συνεργαζόµενο µε αυτόν κατάστηµα καθ’ υπόδειξη του 
προµηθευτή, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη για την τοποθέτηση των ελαστικών, καθώς και 
στην επισκευή όσων ελαστικών παρουσιάζουν πρόβληµα µετά την τοποθέτησή τους σε υπηρεσιακά 
οχήµατα µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. 

6.2.2. Ως προς τις λοιπές λεπτοµέρειες του τρόπου και του χρόνου παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών, 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

6.2.3. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή  παραλαβής,  που  συγκροτούνται  σύµφωνα  µε  την 
παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής, ο δε ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται µε 
µακροσκοπική εξέταση του υπό προµήθεια είδους. 

 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες –  δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση 
τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή  παραλαβής,  µπορούν  να 
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 



από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

 

Το αποτέλεσµα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 
 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

 
 

6.2.4. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και  εκδίδεται  προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και 
τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την 
σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

 
 

6.2 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 

6.2.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, 
µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι  σύµφωνη  µε  τους  όρους  της  σύµβασης, 
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 

6.2.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσµης  παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που  του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

6.2.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 
 

Ο δευτερεύων ∆ιατάκτης 
∆ιευθυντής της ∆Α Ιωαννίνων 

Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥ∆ 
 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i  

και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η  αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

‐ Ονομασία: [……] 

‐ Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

‐ Τηλέφωνο: [……] 

‐ Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

‐ Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [……] 

‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 

‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 



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 αρμόδιοι
ii 

: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο    σε    περίπτωση    προμήθειας    κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι 

αποκλειστικότητα, του     άρθρου     20: ο  

οικονομικός   φορέας   είναι   προστατευόμενο  

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv 

ή  

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο  

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης  

απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των [...............] 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων  

εργαζομένων;  

Εφόσον   απαιτείται,   προσδιορίστε   σε   ποια […...............] 

κατηγορία ή   κατηγορίες εργαζομένων με [….] 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
 
 

 
β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας 



 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, έκδοσης,  επακριβή   στοιχεία  αναφοράς  των 

αναφέρετε: εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία γ) [……] 

βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,  

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο  

κατάλογο
v
:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα δ) [] Ναι [] Όχι 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

Εάν όχι:  

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις  

πληροφορίες   που   λείπουν   στο   μέρος   IV,  

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ  

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική  

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι 

προσκομίσει  βεβαίωση  πληρωμής  εισφορών  

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να  

παράσχει   πληροφορίες   που   θα   δίνουν   τη  

δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  

αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας  

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων  

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται  

δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης,  επακριβή   στοιχεία  αναφοράς  των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
 

 

α) [……] 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 β) [……] 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της  

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά  του τμήματος ή 

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[  ] 



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν   χρειάζεται,   δώστε   λεπτομερή   στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

 

 

 Στήριξη: Απάντηση:  

 Ο     οικονομικός     φορέας     στηρίζεται     στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…] 
 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

 

2. δωροδοκία
x,xi

· 
 

3. απάτη
xii

· 
 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 
 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv

· 
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi 

το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1‐6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση  διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 
 

 

α) Ημερομηνία:[  ], α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο‐(‐α): [  ], 

αφορά   και   τον   λόγο   ή   τους   λόγους   της λόγος(‐οι):[  ] 

καταδίκης,  

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

καταδικαστική απόφαση: και σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [  ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι 



 

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx
; 

 

Εάν ναι, 

λήφθηκαν
xxi

: 

περιγράψτε τα μέτρα που [……] 



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 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 
 
 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α)   Χώρα   ή   κράτος   μέλος   για   το   οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

‐  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και 

δεσμευτική; 

‐  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή 

έκδοσης απόφασης 

‐  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης, 

εφόσον   ορίζεται   απευθείας   σε   αυτήν,   τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

α)[……]· 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 
 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

‐[] Ναι [] Όχι ‐[] Ναι [] Όχι 

 

‐[……]· 
 

‐[……]· 

 

‐[……]· 
 

‐[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να Εάν ναι, να 

αναφερθούν αναφερθούν 

λεπτομερείς λεπτομερείς 

πληροφορίες πληροφορίες 

[……] [……] 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 



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

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει,  εν  γνώσει  του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] 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 [] Ναι [] Όχι 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες  

καταστάσεις
xxvi 

:  

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή  

από το δικαστήριο, ή  

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση  

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία  

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

Εάν ναι:  

‐ Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: ‐[.......................] 

‐ Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ‐[.......................] 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να  

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη  

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των  

μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της  

επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές  

αυτές τις περιστάσεις
xxvii

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

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

 

 

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 



 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;     

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

 
[…...........] 

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει  ο  οικονοµικός  φορέας  την  ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
 
 
 

[.........…] 

Έχει   παράσχει   ο   οικονοµικός   φορέας   ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi 

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 

[] Ναι [] Όχι 



απουσίας   των   λόγων   αποκλεισμού   ή   την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να  υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση  τα δικαιολογητικά  που 

απαιτούνται  από  την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)   δεν   έχει   επιχειρήσει   να   επηρεάσει   με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων 

κριτηρίων επιλογής 

των απαιτούμενων Απάντηση 

Πληροί 

επιλογής; 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι 

 

 
 
 

Α: Καταλληλότητα 
 

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […] 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα  

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος  

εγκατάστασής
2
; του:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 



Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
3
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 
 
 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 
 

 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
4
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα 
 

 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
5 

που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας‐ 

αναλογία  μεταξύ  x  και  y
6   

‐και  η  αντίστοιχη 



 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αξία) 
 

 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν   οι   εν   λόγω   πληροφορίες   διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

6)  Όσον  αφορά  τις   λοιπές   οικονομικές  ή [……..........] 

χρηματοοικονομικές   απαιτήσεις,   οι   οποίες  

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη  

σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας  

δηλώνει ότι:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης,  επακριβή   στοιχεία  αναφοράς  των 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων): 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [……][……][……] 



Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
7
, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 
 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση  ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β)      Μόνο      για      δημόσιες      συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
8
, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xxxiii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση  ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…...........] 

 Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................] 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό  

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές  

υπηρεσίες
xxxiv

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον  

έλεγχο της ποιότητας:  

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……] 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……] 

4)   Ο   οικονομικός   φορέας   θα   μπορεί   να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 



 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο    οικονομικός    φορέας    θα    επιτρέπει    τη 

διενέργεια ελέγχων
xxxv 

όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και  
 
 

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

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον 

εργολάβο,  

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που  

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη  

ή στα έγγραφα της σύμβασης)  

β) τα διευθυντικά στελέχη του: β) [……] 

7)   Ο   οικονομικός   φορέας   θα   μπορεί   να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό   του   οικονομικού   φορέα   και   ο προσωπικό: 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά [........], [.........] 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: [........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxvi 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 



 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο  οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν     η     σχετική     τεκμηρίωση     διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[……] [……] 
 

 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο  οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[……] [……] 

 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 



Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες  ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια  ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε   για   καθένα   από   αυτά   αν   ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxxxvii, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
 

 

[] Ναι [] Όχι
xxxviii

 

 
 
 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xxxix

 

 
 
 
 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
i
, εκτός εάν : 

 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
i
. 

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 



 
 

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

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

σύνολο αυτών 

 
i        

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

i 
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. 

 
i        

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

i        
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

 
i        

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
 

i 
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.” 

 
i 

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. 

 
i 

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). 

 
i        

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

 
i 

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). 

 
i 

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. 
 

i 
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. 

 
i 

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”. 

 
i 

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.". 
 

i 
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 ) 

 
i        

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i        
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i        
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i 
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) 
 

i 
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

 
i 

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). 

 

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 

 
i        

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 

i 
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
 

i        
.  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
 

i        
Άρθρο 73 παρ. 5. 

 
i 

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

 
i        

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

i        
Πρβλ άρθρο 48. 



 

i          
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
 

i        
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 

79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
 

i 
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
 

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

στην διακήρυξη. 
 

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

στην διακήρυξη. 
 

i        
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 
i        

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
 

i        
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει 

τα πέντε έτη. 
 

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

τρία έτη. 

 
i 

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

 

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

 
i 

Ο  έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

 
i 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
 

i        
Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

 
i        

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i        
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i        
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

i 
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. 

 

(ΣΧΕΤ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 – ΑΠΦΑΣΗ 161/2016 «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Αρ 79 παρ4 του ν. 4412/2016 (Α 147)» 



 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

• Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωµάτων, να µην είναι 
από αναγόµωση , η ηµεροµηνία παραγωγής τους να µην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης, να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων 
αυτοκινήτων, ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήµατά τους. Θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα 
τις προδιαγραφές και τη σχετική σήµανση CE. Θα πρέπει να πληρούν τις οδηγίες της εγκυκλίου του 
Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανισµού Ελαστικών  και Ζαντών (E.T.R.T.O). 

• Τα ελαστικά θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη σήµανση που θα δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση και 
τον τύπο τους, τη σήµανση ότι τα χαρακτηριστικά τους πληρούν την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία (κανονισµός 30 
και οδηγία 92/23/EEC) και να είναι εφοδιασµένα µε ανάλογο πιστοποιητικό σήµανσης καταλληλότητας. Θα 
πρέπει  να  φέρουν  στην  πλευρά  τους  «Ε»  ή  «e»  µέσα  σε  κύκλο  (ή παραλληλόγραµµο)  µαζί  µε  ένα 
µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό που δείχνει την χώρα η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό είτε κατά 
«Ε» ECE Requlation 30 η κατά «e» σύµφωνα µε το παλαιότερο DIRECTIVE 92/23/EEC. 

• Τα  προσφερόµενα  ελαστικά  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργια,  να  στερούνται  κατασκευαστικών 
ελαττωµάτων, να µην είναι από αναγόµωση και όχι κατασκευασµένα από νάϋλον. 

• Η  ηµεροµηνία  παραγωγής  τους  να  µην  υπερβαίνει  τους  δώδεκα  (12)  µήνες  από  την  ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

• Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή 
&Ελληνική νοµοθεσία και κανονισµούς. 

• Όλα τα υπό προµήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δοµή (Radial), των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται στην 
τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας. 

• Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλµατος, οι οποίοι παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς 
του πέλµατος. 

• Ο προµηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών µέχρι του ορίου 
φθοράς τους ή για δύο-(3) έτη ή για 40.000 χλµ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό 
διάστηµα ή τα διανυθέντα χιλιόµετρα της παρεχόµενης εγγύησης. 

• Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της 
Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά µη προερχόµενη από κακή χρήση 
ή λάθος χειρισµότουπροσωπικού. 

• Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να  διαθέτουν  πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναµο, για την κατασκευή ελαστικών 
επισώτρων. 

• Στην προσφερόµενη τιµή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαµβάνεται η τοποθέτηση, η ζυγοστάθµιση, 
η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάµων στην περίπτωση 
που χρησιµοποιούν ελαστικά µε αεροθαλάµους, για την ορθή κυκλοφορία των οχηµάτων. 

• Στα πλευρικά τοιχώµατα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη µορφή οι 
επισηµάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νοµοθεσία και 
κανονισµούς. Οι επισηµάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι 
εκ των υστέρων στο ήδη έτοιµο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόµενες σηµάνσεις δεν θα είναι 
ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωµένες δεν θα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα 
απορρίπτονται. 

• Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθµολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού, βάσει του νέου 
Ευρωπαϊκού νόµου, ως προς την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε 
βρεγµένο οδόστρωµα, και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου. 

• Οι  διαστάσεις  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  ελαστικών  επισώτρων  ,  να  είναι  σύµφωνα 
µε αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήµατος 

• Τα ελαστικά ταξινοµούνται µε βάση τη  χρησιµοποίηση ή  µη  αεροθαλάµου.  Όσον  αφορά  τα  οχήµατα 
που χρησιµοποιούν αεροθαλάµους τα ελαστικά επίσωτρα  να  είναι  εγκεκριµένα  για  αεροθαλάµους 
(ΤΤ) & (ΤL). Οι αεροθάλαµοι που θα χρησιµοποιηθούν να είναι εγκεκριµένοι  και να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές της ΕΕ. 

• Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιµατολογικές 
συνθήκες. 



 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
 

 
 

 
 
 

1:Πλάτος ελαστικού. 
2:Αναλογία πλευρικού ύψους προς το πλάτος 
του ελαστικού. 
3:«Ακτινωτή» δοµή (Radial). 
4:∆ιάµετρος ζάντας. 
5:∆είκτης φορτίου (LI). 
6:∆είκτης ταχύτητας (SS). 
7:Με ή χωρίς αεροθάλαµο (ΤΤ ή TL). 
8: Κατηγορία (M+S). 
9:Χώρα προέλευσης. 
10:Επωνυµία κατασκευαστή. 
11:∆είκτες φθοράς πέλµατος. 
12:Πληροφορίες ποιότητας ελαστικού. 

13: DOT ( Department of Transportation, 
USA. 
14:Κωδικός εργοστασίου παραγωγής κατά 
DOT. 
15:Ηµεροµηνία παραγωγής. 
16:Ονοµασία προϊόντος 
17:Στοιχεία για µέγιστο φορτίο και πίεση 
ελαστικού. 
18:Ένδειξη της εξωτερικής πλευράς (για 
ασύµµετρα ελαστικά).     
19:Κατασκευαστικά τεχνικά στοιχεία. 
20:Αριθµός έγκρισης σύµφωνα µε ECE R30. 



 

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
Για τον Φορέα 07-593: 

 

Α/Α 
    

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 
  

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ ΣΥΝΟΛΟ 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗ 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚ 

 
ΦΟΡΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 

 
 

ΜΠΡΟΣΤΑ 
 

ΠΙΣΩ ΩΝ 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ (LI) 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ(LI) 

ΜΠΡΟΣΤΑ (SS) (SS) 
 

1 
255/65R17  255/65R17  

44 
TL (Tubeless) 110 110 H H 

 
2 

205/60 R 16  205/60 R 16  
4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 
 

3 
235/70 X 16  235/70 X 16  

4 
TL (Tubeless) 106 106 H H 

 
4 

205/55R16  205/55R16  
20 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
 

5 
195/75 R 16  195/75 R 16  

24 
TL (Tubeless) 113 111 Q Q 

 
6 

295/80 XR22,5  295/80 X 22,5  
8 

TL (Tubeless) 138 136 M M 
 

7 
195/60/R14  195/60/R14  

4 
TL (Tubeless) 86 86 H H 

 
8 

215/65/16  215/65/16  
4 

TL (Tubeless) 95 95 H H 
 

9 
235/70R16  235/70R16  

4 
TL (Tubeless) 106 106 H H 

 
10 

215/60 X 17  215/60 X 17  
4 

TL (Tubeless) 107 107 R R 
 

11 
245/70R16  245/70R16  

8 
TL (Tubeless) 111 109 H H 

 
12 

185/60/R15  185/60/R15  
4 

TL (Tubeless) 84 84 H H 
 

13 
255/65R-17  255/65R-17  

8 
TL (Tubeless) 110 110 T T 

 
14 

195/70R-15  195/70R-15  
8 

TL (Tubeless) 104 102 R R 
 

15 
195/70R15C  195/70R15C  

8 
TL (TUBELESS) 104 104 R R 

 
16 

195/65R15  195/65R15  
8 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
 

17 
195/70R-15  195/70R-15  

8 
TL (Tubeless) 104 104 R R 

 
18 

265/70 R17,5  265/70 R17,5  
8 

TL (Tubeless) 98S 98S VSB VSB 
 

19 
225/75R17,5  225/75R17,5  

16 
TL (Tubeless) 129 129 M M 

 
20 

245/70 R19,5  245/70 R19,6  
6 

TL (Tubeless) 134 136 TL TL 
 

   ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:… …………… 
ΦΠΑ 24%: ……………… 
ΣΥΝΟΛΟ: ……………… 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Α/Α 

Για τον Φορέα 07-410 
 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 

 
 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ "∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 

 
 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) 

 
 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SS) 

 
 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

(LI) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

(SS) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

 

1 
195/65R14 195/65R14  12 

TL (Tubeless) 89 89 H H 

 
2 

165/85R15 165/85R15  4 
TL (Tubeless) 89 89 H H 

3 
205/55/R16 205/55/R16 20 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

4 
195/55 X 15 195/55 X 15 4 

TL (Tubeless) 85 85 V V 

5 
175/65 R 15 175/65 R 15 8 

TL (Tubeless) 84 84 H H 

6 
216/60R16 216/60R16 4 

TL (Tubeless) 95 95 V V 

7 
185/60R15 185/60R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 T T 

8 
235/70R16 235/70R16 4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 

9 
215/60 X 17 215/60 X 17 4 

TL (Tubeless) 107 107 R R 

10 
245/70R16 245/70R16 4 

TL (Tubeless) 111 111 H H 

11 
195/65R16 195/65R16 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

12 
195/65R15 195/65R15 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

13 
185/60/R15 185/60/R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 H H 

14 
215/75R16 215/75R16 6 

TL (Tubeless) 107 107 H H 

15 
195/60R15 195/60R15 4 

TL (Tubeless) 88 88 T T 

16 
185/60R15 185/60R15 4 

TL (Tubeless) 88 88 T T 

17 
255/65R17 255/65R17 4 

TL (Tubeless) 110 110 H H 

18 
205/60 R 16 205/60 R 16 8 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

19 
235/70 X 16 235/70 X 16 16 

TL (Tubeless) 106 106 H H 

20 
215/65R16 215/65R16 4 

TL (Tubeless) 102 102 T T 

21 
215/55/R16 215/55R16 4 

TL (Tubeless) 93 93 V V 

22 
195/50R15 195/50R15 8 

TL (Tubeless) 82 82 V V 

23 
195/65R15 195/65R15 16 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

24 
185/60R14 185/60R14 4 

TL (Tubeless) 82 82 H H 

25 
205/60R16 205/60R16 8 

TL (Tubeless) 92 92 V V 

26 
205/55R16 205/55R16 8 

TL (TUBELESS) 94 94 V V 

27 
295/60R15 295/60R15 8 

TL (Tubeless) 95 95 H H 

28 
255/65R-17 255/65R-17 8 

TL (Tubeless) 110 110 T T 

29 
195/65R15 195/65R15 8 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

30 
195/75 Χ 16 195/75 Χ 16 8 

TL (Tubeless) 45 45 C C 



 
 

31  

225/75 XR17,5 
 

225/75R17,5 
 

8 
TL (Tubeless) 129 129 M M 

 

32  

315/80R22,5 
 

315/80R22,5 
 

6 
TL (Tubeless) 138 136 L L 

 

33  

195/70R-15 
 

195/70R-15 
 

8 
TL (Tubeless) 104 104 R R 

 

34  
205/55 R 16 

 
205/55 R 16 

 
8 

TL (Tubeless) 91 91 H H 
 

35  

205/75/R16 
 

205/75R16 
 

12 
TL (Tubeless) 110 110 R R 

 

 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

36  
90/90 R 21 

 
120/90 R 17 

 
10 

TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

54 90 SF M+S 
 

37  

120/70 R 17 
 

180/55 R 17 
 

2 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 73 HF M+S 
 

38  

110X80R19 
 

150X70R17 
 

16 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

59 69 HF M+S 
 

39  
120/70 R17 

 
170/60 R17 

 
2 

TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 71 HF M+S 
 

40  

120/70ZR17 
 

190/50ZR17 
 

2 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

58 73 W M+S 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ……….. 
ΦΠΑ 24%: ……….. 
ΣΥΝΟΛΟ: ……….. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει µαζί µε την Π ροσφορά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’-75), σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) ανά περίπτωση, στην οποία να δηλώνει 
ότι τα ελαστικά που προσφέρει πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’-75),σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) ανά περίπτωση, στην οποία να δηλώνει ότι 
παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών µέχρι του ορίου φθοράς τους ή για τρία-(3) 
έτη ή για 40.000 χλµ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’-75),σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) ανά περίπτωση, στην οποία να δηλώνει 
ότι η ηµεροµηνία παραγωγής των ελαστικών επισώτρων δεν θα υπερβαίνει τους δέκα-(10) µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 
4. Βεβαίωση ότι oι προσφερόµενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή 
Ιαπώνων κατασκευαστών αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης. 
5. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού µε βάση  την οδηγία 
92/23/ΕΟΚ ή τους κανονισµούς ECE R54 & ECE R30. 
6. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου  Ε.Κ.  για  κάθε  τύπο  και  διάσταση 
ελαστικού µε βάση την οδηγία 2001/43/ΕΚ (σε σχέση µε το θόρυβο ελαστικών/οδοστρώµατος). 
7. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή 
ισοδύναµο των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών. 
8. Αντίγραφα των  πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή των  προσφεροµένων 
ελαστικών, όπου θα φαίνεται το πέλµα κάθε ελαστικού και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 
(τύπος σκελετού, δείκτης φορτίου, ταχύτητας, κλπ.). Τα εν λόγω φυλλάδια θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι 
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 
9. Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προµηθευτές θα πρέπει, αν 
αυτά δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 
10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των κατατιθέµενων στοιχείων και επιβεβαίωσης  από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες αυτών 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
(Υποχρεωτική εγγραφή ως κάτωθι) 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση 

ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e‐mail)] 

 
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό : «Προμήθεια εκατόν ενενήντα οκτώ (198) τεμαχίων ελαστικών επισώτρων 

για τις ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών οχημάτων της ΔΑ Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και Ειδικό 

φορέα 593 «Ελληνική Αστυνομία» και Προμήθεια διακοσίων ογδόντα (280) τεμαχίων ελαστικών επισώτρων 

για τις ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών οχημάτων της ΔΑ Ιωαννίνων, έτους 2018 στον φορέα 07 και Ειδικό 

φορέα 410 «Ελληνική Αστυνομία» 

 
Αριθμός Διακήρυξης: ……………………………………………………. 

Αναθέτουσα  Αρχή:  Διεύθυνση  Αστυνομίας  Ιωαννίνων, Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, 28
ης

 

Οκτωβρίου 11 ΤΚ  4 5 5 0 0 , Ιωάννινα. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : ………………. 
 

 
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

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

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

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

τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

της υπ’ αριθμό …………………….. από ………………………. διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Ιωαννίνων 
 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 07‐410 

 
Α/Α  

∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 

 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ "∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 
(LI) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SS) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(SS) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 
ΤΙΜΗ 

 

1 
195/65R14 195/65R14  12 

TL (Tubeless) 89 89 H H 

 
2 

165/85R15 165/85R15  4 
TL (Tubeless) 89 89 H H 

3 
205/55/R16 205/55/R16 20 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

4 
195/55 X 15 195/55 X 15 4 

TL (Tubeless) 85 85 V V 

5 
175/65 R 15 175/65 R 15 8 

TL (Tubeless) 84 84 H H 

6 
216/60R16 216/60R16 4 

TL (Tubeless) 95 95 V V 

7 
185/60R15 185/60R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 T T 

8 
235/70R16 235/70R16 4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 

9 
215/60 X 17 215/60 X 17 4 

TL (Tubeless) 107 107 R R 

10 
245/70R16 245/70R16 4 

TL (Tubeless) 111 111 H H 

11 
195/65R16 195/65R16 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

12 
195/65R15 195/65R15 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

13 
185/60/R15 185/60/R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 H H 



 
 

14  

215/75R16 
 

215/75R16 
 

6 
TL (Tubeless) 107 107 H H 

 

15  

195/60R15 
 

195/60R15 
 

4 
TL (Tubeless) 88 88 T T 

 

16  

185/60R15 
 

185/60R15 
 

4 
TL (Tubeless) 88 88 T T 

 

17  
255/65R17 

 
255/65R17 

 
4 

TL (Tubeless) 110 110 H H 
 

18  

205/60 R 16 
 

205/60 R 16 
 

8 
TL (Tubeless) 91 91 H H 

 

19  

235/70 X 16 
 

235/70 X 16 
 

16 
TL (Tubeless) 106 106 H H 

 

20  
215/65R16 

 
215/65R16 

 
4 

TL (Tubeless) 102 102 T T 
 

21  

215/55/R16 
 

215/55R16 
 

4 
TL (Tubeless) 93 93 V V 

 

22  

195/50R15 
 

195/50R15 
 

8 
TL (Tubeless) 82 82 V V 

 

23  
195/65R15 

 
195/65R15 

 
16 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
 

24  

185/60R14 
 

185/60R14 
 

4 
TL (Tubeless) 82 82 H H 

 

25  

205/60R16 
 

205/60R16 
 

8 
TL (Tubeless) 92 92 V V 

 

26  
205/55R16 

 
205/55R16 

 
8 

TL (TUBELESS) 94 94 V V 
 

27  

295/60R15 
 

295/60R15 
 

8 
TL (Tubeless) 95 95 H H 

 

28  

255/65R-17 
 

255/65R-17 
 

8 
TL (Tubeless) 110 110 T T 

 

29  

195/65R15 
 

195/65R15 
 

8 
TL (Tubeless) 91 91 V V 

 

30  

195/75 Χ 16 
 

195/75 Χ 16 
 

8 
TL (Tubeless) 45 45 C C 

 

31  

225/75 XR17,5 
 

225/75R17,5 
 

8 
TL (Tubeless) 129 129 M M 

 

32  
315/80R22,5 

 
315/80R22,5 

 
6 

TL (Tubeless) 138 136 L L 
 

33  

195/70R-15 
 

195/70R-15 
 

8 
TL (Tubeless) 104 104 R R 

 

34  
205/55 R 16 

 
205/55 R 16 

 
8 

TL (Tubeless) 91 91 H H 
 

35  

205/75/R16 
 

205/75R16 
 

12 
TL (Tubeless) 110 110 R R 

 

 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

36  

90/90 R 21 
 

120/90 R 17 
 

10 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

54 90 SF M+S 
 

37  
120/70 R 17 

 
180/55 R 17 

 
2 

TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 73 HF M+S 
 

38  

110X80R19 
 

150X70R17 
 

16 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

59 69 HF M+S 
 

39  

120/70 R17 
 

170/60 R17 
 

2 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 71 HF M+S 
 

40  
120/70ZR17 

 
190/50ZR17 

 
2 

TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

58 73 W M+S 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 
280       

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ……………………. 
ΦΠΑ 24%: ……………………. 
ΣΥΝΟΛΟ: …………………… 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

της υπ’ αριθμό …………………….. από ………………………. διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Ιωαννίνων 
 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 07‐593 
Α/Α  

∆ΙΑΣΤΑΣΗ/    
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/    

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚ 

ΩΝ 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ  
∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ (LI) 

 
∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ(LI) 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ (SS) 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 
(SS) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 
ΤΙΜΗ 

1 
255/65R17 255/65R17 

2 
205/60 R 16 205/60 R 16 

3 
235/70 X 16 235/70 X 16 

4 
205/55R16 205/55R16 

5 
195/75 R 16 195/75 R 16 

6 
295/80 XR22,5 295/80 X 22,5 

7 
195/60/R14 195/60/R14 

8 
215/65/16 215/65/16 

9 
235/70R16 235/70R16 

10 
215/60 X 17 215/60 X 17 

11 
245/70R16 245/70R16 

12 
185/60/R15 185/60/R15 

13 
255/65R-17 255/65R-17 

14 
195/70R-15 195/70R-15 

15 
195/70R15C 195/70R15C 

16 
195/65R15 195/65R15 

17 
195/70R-15 195/70R-15 

18 
265/70 R17,5 265/70 R17,5 

19 
225/75R17,5 225/75R17,5 

20 
245/70 R19,5 245/70 R19,6 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

TL (Tubeless) 110 110 H H 
44 

TL (Tubeless) 91 91 H H 
4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 
4 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
20 

TL (Tubeless) 113 111 Q Q 
24 

TL (Tubeless) 138 136 M M 
8 

TL (Tubeless) 86 86 H H 
4 

TL (Tubeless) 95 95 H H 
4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 
4 

TL (Tubeless) 107 107 R R 
4 

TL (Tubeless) 111 109 H H 
8 

TL (Tubeless) 84 84 H H 
4 

TL (Tubeless) 110 110 T T 
8 

TL (Tubeless) 104 102 R R 
8 

TL (TUBELESS) 104 104 R R 
8 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
8 

TL (Tubeless) 104 104 R R 
8 

TL (Tubeless) 98S 98S VSB VSB 
8 

TL (Tubeless) 129 129 M M 
16 

TL (Tubeless) 134 136 TL TL 
6 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 198 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: ……………………. 
ΦΠΑ 24%: ……………………. 



 

ΣΥΝΟΛΟ: …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Με τους όρους και της υπ’αριθµ……………  από ………………..πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
της ∆Α Ιωαννίνων. 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (email)  

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ∆.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ο προσφέρων δηλώνει τη συµµόρφωση ή 
απόκλιση των προσφεροµένων, σε σχέση µε 
την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή του 
παραρτήµατος Α΄ της διακήρυξης, 

συµπληρώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα. 

 Ταπροσφερόµεναελαστικά επίσωτρα καλύπτουνπλήρωςτις 
ύµενες προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. ………………………….. από 
………………. Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της ∆.Α. Ιωαννίνων. 

 

 Παρέχω εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών 
µέχρι του ορίου φθοράς τους ή για τρία-(3) έτη ή για 40.000 χλµ 
τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). 

 

 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, είµαι υποχρεωµένος, χωρίς καµία 
επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, γιατην αντικατάστασητων 
ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά, µη προερχόµενη από κακή χρήση 
ή λάθος χειρισµό του προσωπικού. 

 

τόπος , ηµεροµηνία 



 
 

ο προσφέρων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» 
«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕ.Π.Α.∆. ΗΠΕΙΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθµ. Πρωτ.: 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

 

ΠΟΣΟ : ……………….. ΕΥΡΩ ( .......,.... €), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

ΕΙ∆ΟΣ     :     Προµήθεια εκατόν ενενήντα οκτώ (198) τεµαχίων ελαστικών επισώτρων για τις 
ανάγκες κάλυψης Υπηρεσιακών οχηµάτων της ∆Α Ιωαννίνων, έτους 2018 στον 
φορέα 07      και      Ειδικό      φορέα      410      «Ελληνική      Αστυνοµία» 
……………………………………………………………………………. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ………………………………..................................................................................................... 
………………………………..................................................................................................... 

………………………………..................................................................................................... 
 

 
 
 

Στα Ιωάννινα σήµερα την……………τουµηνός……………..,του έτους………….,ηµέρατης εβδοµάδας 
……………. και ώρα…………..’ , στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, οι υπογεγραµµένοι: 

 
α.   Το   Ελληνικό   ∆ηµόσιο,   νοµίµως   εκπροσωπούµενο   σύµφωνα   µε   τις   κείµενες   διατάξεις   από   τον 
………………………….,∆ιευθυντή της ∆.Α. Ιωαννίνων, που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία 
«Υπηρεσία» και 
β. Ο ή Η εταιρεία ……………………………, εδρεύουσα …………………, µε ΑΦΜ ………………, (νοµίµως 
εκπροσωπούµενη από 
…………………………………), που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Προµηθευτής» συµφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
1.    Με    τις    υπ΄    αριθ.    α)    …………………………..    από    ……………………………..    (Α∆Α: 
……………………….., Α∆ΑΜ: ………………………………………..) Α̈πόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης¨, 
µε α/α …………. καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της ∆.Υ.Ε.Ε./Ν. Ιωαννίνων, µε 
την οποία εγκρίθηκε πίστωση ύψους ……………………………………………….. ευρώ 
(……………………..€), για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του  προϋπολογισµού 
εξόδων του Φορέα 07 Ειδικός Φορέας 410, Κ.Α.Ε. 1321, οικονοµικού έτους 2018, για την ανωτέρω 
αιτιολογία. 

2. Με την υπ’ αριθ. ……………………………. από ………………… Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 



 
 

Αστυνοµίας Ιωαννίνων, η προµήθεια ελαστικών επισώτρων για  την  κάλυψη  ανελαστικών  αναγκών  κίνησης 
του µηχανοκίνητου στόλου της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων και των υφισταµένων Υπηρεσιών που 
επιχειρούν στο Νοµό Ιωαννίνων, για  το  χρονικό διάστηµα έως  31-12-2018, όπως περιγράφονται  στο άρθρο 
1 της παρούσας, ανατέθηκε στον ανωτέρω συµβαλλόµενο προµηθευτή, ο οποίος την αναλαµβάνει, µε τους 
κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 
 
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 
Σύµβασης – Τιµές 

1. Αντικείµενο  της  παρούσας   σύµβασης  είναι  η  «προµήθεια  ελαστικών  επισώτρων  για  την  κάλυψη 
ανελαστικών αναγκών κίνησης του µηχανοκίνητου στόλου της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων και των 
υφισταµένων Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νοµό Ιωαννίνων, για το χρονικό  διάστηµα  έως 31-12-2018, σε 
βάρος   των   πιστώσεων   του   προϋπολογισµού  εξόδων  του  ΚΑΕ  1321  του  φορέα  07  Ειδικός  Φορέας  410 
«………………………………………………………»οικονοµικού      έτους      2018»      ,στην      τελική      τιµή      των 
…………………………..ευρώ (................€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων, ως 
εξής: 

Α/Α  
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ/ 
ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ "∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 
(LI) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SS) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΠΡΟΣΤΑ" 

"∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(SS) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΙΣΩ" 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

1 
195/65R14 195/65R14  12 

TL (Tubeless) 89 89 H H 

 
2 

165/85R15 165/85R15  4 
TL (Tubeless) 89 89 H H 

3 
205/55/R16 205/55/R16 20 

TL (Tubeless) 91 91 V V 

4 
195/55 X 15 195/55 X 15 4 

TL (Tubeless) 85 85 V V 

5 
175/65 R 15 175/65 R 15 8 

TL (Tubeless) 84 84 H H 

6 
216/60R16 216/60R16 4 

TL (Tubeless) 95 95 V V 

7 
185/60R15 185/60R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 T T 

8 
235/70R16 235/70R16 4 

TL (Tubeless) 106 106 H H 

9 
215/60 X 17 215/60 X 17 4 

TL (Tubeless) 107 107 R R 

10 
245/70R16 245/70R16 4 

TL (Tubeless) 111 111 H H 

11 
195/65R16 195/65R16 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

12 
195/65R15 195/65R15 4 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

13 
185/60/R15 185/60/R15 4 

TL (Tubeless) 84 84 H H 

14 
215/75R16 215/75R16 6 

TL (Tubeless) 107 107 H H 

15 
195/60R15 195/60R15 4 

TL (Tubeless) 88 88 T T 

16 
185/60R15 185/60R15 4 

TL (Tubeless) 88 88 T T 

17 
255/65R17 255/65R17 4 

TL (Tubeless) 110 110 H H 

18 
205/60 R 16 205/60 R 16 8 

TL (Tubeless) 91 91 H H 

19 
235/70 X 16 235/70 X 16 16 

TL (Tubeless) 106 106 H H 

20 
215/65R16 215/65R16 4 

TL (Tubeless) 102 102 T T 

21 
215/55/R16 215/55R16 4 

TL (Tubeless) 93 93 V V 

22 
195/50R15 195/50R15 8 

TL (Tubeless) 82 82 V V 



 
 

23  

195/65R15 
 

195/65R15 
 

16 
TL (Tubeless) 91 91 V V 

 

24  

185/60R14 
 

185/60R14 
 

4 
TL (Tubeless) 82 82 H H 

 

25  

205/60R16 
 

205/60R16 
 

8 
TL (Tubeless) 92 92 V V 

 

26  
205/55R16 

 
205/55R16 

 
8 

TL (TUBELESS) 94 94 V V 
 

27  

295/60R15 
 

295/60R15 
 

8 
TL (Tubeless) 95 95 H H 

 

28  

255/65R-17 
 

255/65R-17 
 

8 
TL (Tubeless) 110 110 T T 

 

29  
195/65R15 

 
195/65R15 

 
8 

TL (Tubeless) 91 91 V V 
 

30  

195/75 Χ 16 
 

195/75 Χ 16 
 

8 
TL (Tubeless) 45 45 C C 

 

31  

225/75 XR17,5 
 

225/75R17,5 
 

8 
TL (Tubeless) 129 129 M M 

 

32  
315/80R22,5 

 
315/80R22,5 

 
6 

TL (Tubeless) 138 136 L L 
 

33  

195/70R-15 
 

195/70R-15 
 

8 
TL (Tubeless) 104 104 R R 

 

34  

205/55 R 16 
 

205/55 R 16 
 

8 
TL (Tubeless) 91 91 H H 

 

35  
205/75/R16 

 
205/75R16 

 
12 

TL (Tubeless) 110 110 R R 
 

 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

36  

90/90 R 21 
 

120/90 R 17 
 

10 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

54 90 SF M+S 
 

37  

120/70 R 17 
 

180/55 R 17 
 

2 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 73 HF M+S 
 

38  

110X80R19 
 

150X70R17 
 

16 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

59 69 HF M+S 
 

39  

120/70 R17 
 

170/60 R17 
 

2 
TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

48 71 HF M+S 
 

40  
120/70ZR17 

 
190/50ZR17 

 
2 

TT(tube type)/TL 
(TUBELESS) 

58 73 W M+S 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
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ΚΑΘΑΡΗΑΞΙΑΣΕΕΥΡΩ(€):  

Φ.Π.Α. 24% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€): 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ (€): 

 

2. Η τιµή µονάδας των υπό προµήθεια ειδών, περιλαµβάνει την αξία των ανωτέρω ειδών, τα έξοδα 
µεταφοράς τους, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (τοποθετήσεις - ευθυγραµµίσεις - 
ζυγοσταθµίσεις - επιδιορθώσεις) για την, µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή, παράδοση στον 
προβλεπόµενο από την παρούσα σύµβαση τόπο. 
3. Οι ανωτέρω τιµές θα παραµείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης και  δεν 
υπόκεινται σε καµία µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

 
Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και τοποθετήσει τα ελαστικά επίσωτρα, µέσα στα χρονικά 
όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η παρούσα σύµβαση, ήτοι εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµέρα της σχετική παραγγελίας (παράδοση και τοποθέτηση). 
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται για την τοποθέτηση των ελαστικών επισώτρων στο κατάστηµά του ή σε 
συνεργαζόµενο µε αυτόν κατάστηµα καθ’ υπόδειξη του προµηθευτή, ο οποίος θα έχει και την πλήρη 
ευθύνη για την τοποθέτηση των ελαστικών, καθώς και στην επισκευή όσων ελαστικών παρουσιάζουν 
πρόβληµα µετά την τοποθέτησή τους σε υπηρεσιακά οχήµατα µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. 
3. Ως προς τις λοιπές λεπτοµέρειες του τρόπου και του χρόνου παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών, 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 



 
 

 
 
 
 
 

Άρθρο 2Α 
Ειδικοί Όροι 

1. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 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, της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και 
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα του προµηθευτή, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται  να ελέγξει  την ποιότητα και τις προδιαγραφές των υλικών πριν την 
παράδοσή τους στην Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 3 

Παρακολούθηση 
σύµβασης - 
Παραλαβή 

1. H παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον προµηθευτή και ο έλεγχος της καλής 
εκτέλεσης, θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί για το 
σκοπό αυτό. 
2. Ο Προµηθευτής υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής 
Παραλαβής. 

3. Η οριστική παραλαβή των συµβατικών ειδών, πραγµατοποιείται µε τη σύνταξη του Πρακτικού 
Οριστικής Παραλαβής από την αρµόδια  Επιτροπή Παραλαβής,  µε την παράδοσή τους και µετά την 
ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων ελέγχων. 
4. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί µακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραµορφώσεων, 
κακώσεων του επιµεληµένου της κατασκευής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
5. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο 
αρ. 208 του Ν.4412/2016. 
6. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραλαµβάνονται τµηµατικά ή συγκεντρωτικά, µε την σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, το 
οποίο θα αποτελέσει δικαιολογητικό της δαπάνης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/2016. 

Αρθρο 4 

Κρατήσεις 
1. Τον προµηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 
5,69488 %, ήτοι: 

α) υπέρτωνασφαλιστικώνΤαµείωνΠροσωπικούΕΛ.ΑΣ.,συνολικούποσού5,57056%, ως εξής: 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ.  2,72%, ήτοι µερικό  σύνολο 5,44%  και  επί του µερικού συνόλου  τέλη 
χαρτοσήµου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 
β) υπέρτηςΑρχής∆ηµοσίωνΣυµβάσεων συνολικούποσού 0,06216%, ως εξής: 
0,06  %  επί  της  καθαρής αξίας  του  τιµολογίου,  κράτησης  αναλογικού  τέλους χαρτοσήµου  ποσοστού  3 
% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου 
γ) υπέρτηςΑρχήςΕξέτασηςΠροδικαστικώνΠροσφυγών,ποσού 0,06216%, ως εξής: 
0,06  %  επί  της  καθαρής αξίας  του  τιµολογίου,  κράτησης  αναλογικού  τέλους χαρτοσήµου  ποσοστού  3 
% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου 



 
 

2. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος 4% σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 5 
Πληρωµή 

1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει, µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συµβατικού 
αντικειµένου και αφού υποβληθούν τα δικαιολογητικά της δαπάνης, µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί 
από την ∆.Υ.Ε.Ε./Ν. Ιωαννίνων, στοόνοµα του δικαιούχου. 
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€). 

 

 
 

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις  του ΚΑΕ 1321 του προϋπολογισµού εξόδων του Φορέα 07 
Ειδικός  Φορέας……….  «…………………………………………………»,  οικονοµικού  έτους  2018. 

 
Άρθρο 6 

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
σύµφωνα µε το άρθρο 133 του Ν.4412/2016. 
2. Επίσης, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, εφόσον ο  προµηθευτής, 
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να εκπληρώσει τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε προµηθευτής, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει χωρίς νόµιµη αιτία, την 
πληρωµή του οφειλόµενου, σύµφωνα µε την παρούσα, συµβατικού τµήµατος. 

 
Άρθρο 6Α 

Ποινικές ρήτρες - Ανωτέρα Βία 
1. Αν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή εάν λήξει ο 
παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συµβατικά είδη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
2. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, που προβλέπονται στο άρθρο 
207 του Ν.4412/2016. 
3. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά στην Υπηρεσία 
και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 
 

Άρθρο 7 
Τροποποίηση της σύµβασης 

1. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, µέσα στα όριά της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις και εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε όµως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να  γίνει  µόνο εγγράφως και θα  υπογράφεται 
και από τους δύο συµβαλλοµένους, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική 
συµφωνία. 
2. Η τροποποίηση της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 

Άρθρο 8 
Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 
εφαρµόζονται: 
α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ) 
β) οι όροι της παρούσας σύµβασης 



γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας 
 

 

 

Άρθρο 9 
Βαρύτητα εγγράφων - Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

1. Οι σχέσεις της Υπηρεσίας και του Προµηθευτή, ρυθµίζονται από την παρούσα σύµβαση, την ισχύουσα 
νοµοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται µε την εν λόγω προµήθεια. 
2. Για την άρση τυχόν αµφισβητήσεων ή συγκρουόµενων ρυθµίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται 
ειδικά στην παρούσα σύµβαση, το κείµενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή 
στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω 
αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 
α) η παρούσα σύµβαση. 
β) η υπ' αριθ. ……………….. από …………………………… Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της 
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων. γ) οι σχετικές Τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, σε συνδυασµό µε 
την προσφορά του προµηθευτή. 
Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά ρυθµίσεων ισχύουν οι πλέον 
ευεργετικές, για την Υπηρεσία, ρυθµίσεις. 

 

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφτηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία 
επικολλήθηκαν τα προβλεπόµενα ένσηµα. 
- Ένα από τα πρωτότυπα της σύµβασης πήρε ο Προµηθευτής και το άλλο κατατέθηκε 
στην Υπηρεσία. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 

 
 
 
 

• Οµοίως θα συνταχθεί σύµβαση και για τον φορέα 07-593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣ(1): ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 



 

ασφάλισης είµαι ασφαλισµένος και στον / στους παρακάτω φορέα 
 /εις κύριας       

 

 

 

 
Όνοµα: 

 
 

 
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

 
 

 
Οδός: 

 
 

 
Αριθ: 

 
 

 
ΤΚ: 

 

 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 

 
- 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
Α. ο κύριος φορέας ασφάλισής µου 
είναι:……………………….………………………………………………………………. (*Αν φορέας κύριας 
ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α. θα δηλώνεται και το όνοµα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
Β. δεν είµαι ασφαλισµένος σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης εκτός από τον ανωτέρω, (ή) εκτός του ανωτέρω 
φορέα κύριας 

 

 

ασφάλισης…………………………………………………………………………………………………………… 
………….. (*διαγράφεται ανάλογα. - **Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα 
δηλώνεται και το όνοµα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
Γ. δεν απασχολώ προσωπικό, (ή) απασχολώ προσωπικό και καταβάλλονται εισφορές στον / στους παρακάτω 
φορέα /εις κύριας ασφάλισης…………………………………………………………. 
(*διαγράφεται ανάλογα. - **Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνοµα 
του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
∆. δεν οφείλω ληξιπρόθεσµες εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης (ή) οφείλω 
ληξιπρόθεσµες οφειλές στον / στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης:……………………………………………………………. 
(*διαγράφεται ανάλογα. - **Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνοµα 
του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.) 

 

Ηµεροµηνία: ..................................……………2018. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 
 
 

 

 
ΠΡΟΣ

(1): 
 

∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
Όνοµα: 

  
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 

 
- 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου           22           του           Ν.          1599/1986,           ως           εκπρόσωπος           της           Επιχείρησης 
………………………………………………………………………….µε                      Α.Φ.Μ………………….. 
……..∆.Ο.Υ…………………………… δηλώνω ότι : 
Α. απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και καταβάλλονται εισφορές στον / στους παρακάτω φορέα /εις 
κύριας ασφάλισης……………………….…………………………………………………(ή) δεν απασχολείται 
προσωπικό στην επιχείρηση 
(*Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α. θα δηλώνεται και το όνοµα του φορέα που εντάχθηκε 
στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
Β. δεν οφείλονται ληξιπρόθεσµες εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης (ή) οφείλονται 
ληξιπρόθεσµες οφειλές στον / στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης:………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………… (*Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνοµα του φορέα που εντάχθηκε 



 
 

στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
 
 
 

Ηµεροµηνία: 
..................................……………2018. 

 
 
 
 
 

 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 
 
 

 

 
ΠΡΟΣ

(1): 
 

∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 
Όνοµα: 

 
 

 
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: 

 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

 
 

 
Οδός: 

 
 

 
Αριθ: 

 
 

 
ΤΚ: 

 

 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 

 
- 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ή 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, ως εκπρόσωπος της Επιχείρησης ………………………………………………………………………….µε 
Α.Φ.Μ………………….. ……..∆.Ο.Υ…………………………… δηλώνω ότι: 

Α. τα ελαστικά επίσωτρα που προσφέρω πληρούν τις  τεχνικές  προδιαγραφές  ‐  απαιτήσεις  της  υπ’ 

αριθ. ……………………….΄ από ……………… Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Ιωαννίνων. 

Β. παρέχω εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων µέχρι του ορίου φθοράς τους ή 
για  τρία-(3) έτη ή για 40.000 χλµ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). 

 

Γ. η  ηµεροµηνία παραγωγής  των  ελαστικών  επισώτρων  δεν  θα  υπερβαίνει  τους  δέκα-(10)  µήνες  από  την 
ηµεροµηνία παράδοσης τους. 

Ηµεροµηνία: ..................................……………2018. 



 
 


