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Διακήρυξη 
1/2020 
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη των ανελαστικών 
αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της, για το έτος 2020. 

Θεσσαλονίκη, 31/7/2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Θέμα: «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών 

επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών κίνησης των 

υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των 

υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του 

μηχανοκίνητου στόλου της, για το έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 40.000,00€ (35.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

28.629,03 € άνευ ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης ύψους 4.500,00 ΕΥΡΩ).  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 2.4 της παρούσας, τις 

πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών αλλά και προς σκοπό 

αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλο και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και 

τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίζει και 

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένων 

όλων των τυχόν κρατήσεων και προ ΦΠΑ), για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, για την κάλυψη των 

ανελαστικών και έκτακτων αναγκών για τα υπηρεσιακά οχήματα της Διεύθυνσης Αστυνομικών 

Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, για το έτος 2020, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και II. 

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2020 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2020 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Γεώργιος ΔΟΥΒΑΛΗΣ 
Υποστράτηγος 

DN: o=Hellenic Public Administration Certification 
Services, serialNumber=ERMIS-74354063, 
ou=YPOURGEIO PROSTASIAS TOU POLITI, 
ou=MINISTRY OF CITIZEN PROTECTION, c=GR, 
email=g.douvalis@astynomia.gr, sn=DOUVALIS, 
givenName=GEORGIOS, ou=ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΟΥΒΑΛΗΣ, cn=GEORGIOS DOUVALIS 
Date: 2020.07.31 14:27:09 +03'00'
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2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 
Ταχυδρομική διεύθυνση Κατσιμίδη 8 
Πόλη Θεσσαλονίκη 
Ταχυδρομικός Κωδικός 54639 
Τηλέφωνο 2310886811 
Φαξ 2131527472 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο s.alampourtsidis@astynomia.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Σάββας 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.astynomia.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  περιφερειακή Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης). 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η δημόσια τάξη και ασφάλεια. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας http://www.astynomia.gr 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση Κατσιμίδη 8, 546 39 Θεσσαλονίκη, έδρα της 

Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. 
γ) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου για πληροφορίες. 
δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :  

την προαναφερθείσα διεύθυνση: http://www.astynomia.gr  και s.alampourtsidis@astynomia.gr 

2.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο 1047 και Ειδικός Φορέας 201-0000000 "Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Τάξης". Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΑΛΕ: 2410204001 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα. 

2.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για την 
κάλυψη των ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της, για το έτος 2020.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμπ.ΦΠΑ) 
1 Ελαστικά Λεωφορείων - Φορτηγών 22.300,00€ (πλέον δικαιωμάτων 2.350,00€  προαίρεσης) 
2 Ελαστικά Επιβατικών 12.600,00€ (πλέον δικαιωμάτων 2.000,00€  προαίρεσης) 
3 Ελαστικά Μοτοσυκλετών 00.600,00€ (πλέον δικαιωμάτων 0.150,00€  προαίρεσης) 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : [34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως. 
Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα διότι η μη υποδιαίρεση της σύμβασης δεν περιορίζει 
την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς τα υπό προμήθεια είδη αποτελούν ομοειδή είδη 
τα οποία μπορούν να προσφερθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτές 
προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 40.000,00€ (35.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 28.629,03 € άνευ ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης ύψους 4.500,00 
ΕΥΡΩ). 
Τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν ιδίως οχήματα τα οποία απαιτούν προμήθεια ελαστικών κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και πέραν της προγραμματισμένης αντικατάστασης (π.χ. σε περίπτωση 
ατυχήματος), καθώς και οχήματα σε προσωρινή ακινησία τα οποία θα επισκευασθούν στη διάρκεια της 
Σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & II της 
παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και προ ΦΠΑ), για το 
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

2.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 του ν. 4412/2016 (Α'-147) “Δημόσιες 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α’-226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 
 του ν. 4013/2011 (Α’-204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 του ν. 3861/2010 (Α’-112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

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

 του ν.3310/2005 (Α'-30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 του ν. 2859/2000 (Α’-248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α'-45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α'-25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
 του ν.2800/2000 (Α'-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
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 του ν.4249/2014 (Α'-73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

 του ν.1481/1984 (Α'-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν. 
 του ν.2676/1999 (Α’-1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
 του ν.3871/2010 (Α’-141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύουν. 
 του ν.4071/2012 (Α’-85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν. 
 του άρθρου 2 του ν.4081/2012 (Α’-184) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων 

δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
 του ν.4281/2014 (Α’-160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 
 του ν.4549/2018 (Α'-105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 
και λοιπές διατάξεις» . 

 του ν.2286/95 (Α'-19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 του ν.3886/2010 (Α'-173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων -Εναρμόνιση 
της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (!76), όπως τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ηςΔεκεμβρίου 
2007 (L 335)», όπως ισχύει. 

 του άρθρου 25 του ν.3614/2007 (Α'-267) «Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων». 

 του άρθρου 19 του ν.3193/2003 (Α'-266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

 του άρθρου 9  ν.4332 (Α'-76/9 Ιουλίου 2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - 
Τροποποίηση του ν.4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία 
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας 
στην επικράτεια κράτους- μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους 
από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες 
διατάξεις». 

 των άρθρων 73 και 74 του ν.4146/2013 (Α'-90) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος 
για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

 του ν.4172/13 (Α'-167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του 
ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

 του άρθρου 1 του ν.4254/2014 (Α’-85)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 (Α'-29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις». 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α'-226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 - 2015», όπως ισχύει. 
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 των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και 82 του ν.4375/16 (Α'-51) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για 
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), 
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις». 

 του ν.4651/2019 (A’-209) «Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020». 
 του π.δ.28/2015 (Α'-34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
 του π.δ.80/2016 (Α΄-145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 του π.δ. 39/2017 (Α΄-64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της 

με αρ. 57654 (Β’-1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.63/2005 (Α'-98). 

 του π.δ.178/2014 (Α'-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. 
 του π.δ.7/2017 (Α'-14) «Αναδιάταξη Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών 

υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 
 του άρθρου 1 του π.δ.86/2018 (Α'-159) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». 
 του π.δ.81/2019 (Α'-119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
 του β.δ.15/05/1959 (Α’-151) «Κανονισμός Οικονομικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής», ο οποίος 

διατηρείται σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 4 του ν. 1481/1984 και άρθρο 29 του ν. 
2800/2000. 

 του π.δ.215/2007 (Α'-241) «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 

 του π.δ.184/2009 (Α'-213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων». 

 του π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α'-194), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

 του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (A'-
141). 

 του π.δ.24/2015 (A'-20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 
 του π.δ.82/1996 (Α'-66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

 του π.δ.73/2015 (Α'-116) «Διορισμοί Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

 του π.δ.123/2016 (Α’-208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης». 

 του π.δ.83/2019 (Α'-121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

 του π.δ.131/2016 (Α΄-235) «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην 
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Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) - Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση 
οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού». (Α'-235). 

 την υπ’ αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ από 15-11-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β'-1590). 

 την υπ’ αριθ. 14873/395 από 4-4-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

 την υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (B'-1209) του Υπουργού Οικονομικών περί «Περί 
καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων». 

 την υπ’ αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων περί «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
ν.4412/2016 (Α'-147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β'-
3698). 

 την υπ’ αριθ. Α.Π. 20467 από 02-09-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εφαρμογή της 
διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005. 

 την υπ’ αριθ. 121 79/02-7-2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (...) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων 
των Φορέων του Δημοσίου». 

 την υπ’ αριθ. Π1/2380 από 18.12.2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και 
Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» (Β'-3400). 

 την υπ’ αριθ. Υ2 απόφαση Πρωθυπουργού (Β'- 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών». 

 την υπ’ αριθ. 80/18-7-2019 (Β'- 3058) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου». 

 την υπ’ αριθ. 75555/289/06-07-2017 (Β'-2336) Υπ. Απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων 
υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη 
συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ.2, εδάφιο β’ του 
ν.4412/2016».  

 Την υπ’ αριθ. Γ∆ΟΕΣ/1/2/448 από 24-08-2019 Απόφαση κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεµάτων ∆ηµόσιας Τάξης» (Β’-3264) 

 την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/474 από 21-11-2019 (ΦΕΚ 42 73/Β'/22-11-2019) Απόφαση του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 

 την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ' από 22-12-2017 (Β'-4130) Απόφαση ΓΔΟΕΣ «Εξουσιοδότηση Υπογραφής με 
εντολή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης». 

  Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/07-12-2017 ΚΥΑ (Β'-4315) περί «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 Δημοσιονομικές Υπηρεσίες 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 την υπ' αριθ. 8001/6/19-ζ-1 από 27/03/2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
Ω28846ΜΚ6Π-ΥΗΓ ΑΔΑΜ:19REQ004681264). 

 την υπ’αριθ.7000/1/20/1 από 25/04/2019 Απόφαση κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Ορισμός 
Δευτερευόντων Διατακτών Β΄1797/22.05.2019), 

 την υπ’ αριθ.7000/1/20/1-δ από 25/04/2019 Διαπιστωτική πράξη κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
(Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων Β΄1797/22.05.2019) και 

 την υπ’αριθ.7000/1/20/1-β από 25/04/2019 Απόφαση κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
(Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων Β΄1735/17.05.2019). 

2.5 Αναγκαιότητα 

Έχοντας υπ’ όψιν το ως άνω θεσμικό πλαίσιο και ιδίως: 
 την ανάγκη κάλυψης των ανελαστικών λειτουργικών αναγκών των περιφερειακών Υπηρεσιών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, πλην του Νομού Αττικής, στο πλαίσιο λειτουργίας τους ως ανεξάρτητες 
επιχειρησιακές μονάδες. 

 την ανάγκη με αιτιολογία: «Έγκριση πίστωσης του Ε.Φ. 1047-201-0000000, για την προμήθεια 
ελαστικών επισώτρων , για την κάλυψη των ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, προς το σκοπό αποφυγής 
ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της, για το έτος 2020». 

 το υπ’ αριθ. 176 από 04-01-2020 επιτροπικό ένταλμα . 
 το υπ’ αριθ. 3975/20/89641 από 13/01/2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Αστυνομικών 

Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (CPV:34350000-5), για το έτος 2020. 
 την υπ’ αριθ. 8045/22/5184-1 από 21-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: 

ΩΚΝΒ46ΜΤΛΒ-ΗΗΜ και ΑΔΑΜ: 20REQ006178519. 
 το γεγονός ότι, το αιτούμενο ποσό προς ανάληψη βρίσκεται εντός του ποσοστού διάθεσης του Ειδικού 

Φορέα 1047-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» και ΑΛΕ 2410204001 (CΡV: 34350000-
5 - Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως) πίστωσης οικονομικού έτους 2020. 

 την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής, εύρυθμης και έγκαιρης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εξόδων του Φορέα 1047-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης». 

αποφασίζουμε και προκηρύσσουμε συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (CPV: 34350000-5), διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη των 
ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης 
του μηχανοκίνητου στόλου της και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών 
της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  12/08/2020 και ώρα 10.00. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία και μέσω courier ή ταχυδρομείου, 
αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 
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2.7 Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, 
όπως ισχύουν.  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της) αναρτάται και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής : http://www.astynomia.gr 

2.8 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. 
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3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Γενικές Πληροφορίες 

3.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
γ) το σχέδιο της σύμβασης (συμφωνητικό) με τα Παραρτήματά της  
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

3.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών υποβάλλονται εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα τεύχη είναι 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 2.7). 

3.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  
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 και 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. 

3.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 
Δημόσια έγγραφα 
Γίνονται αποδεκτά: 
 πρωτότυπα έγγραφα ή 
 επικυρωμένα αντίγραφα ή 
 ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων 
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Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κυρωμένων αντιγράφων. 
Ιδιωτικά έγγραφα 
Γίνονται αποδεκτά: 
 είτε πρωτότυπα 
 είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.2β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 
 είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

 είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία της παρούσας διακήρυξης 

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα: 
Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την 
σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά έγγραφα 
που έχουν σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο 
και επισήμως μεταφρασμένα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

3.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/ 2016 (Α΄-
13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

20PROC007123048 2020-07-31



Ανήκει στην υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 

Σελίδα 13 από 60 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, 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. 

3.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

3.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα 
Αρχή 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.  

3.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό όπως προβλέπεται από το άρθρο 72 
Ν.4412/2016. 

3.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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: 
3.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού 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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
3.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
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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. 

3.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά Δημόσια τάξης και 
ασφάλειας 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.2.3.2, 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.  

3.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

20PROC007123048 2020-07-31



Ανήκει στην υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 

Σελίδα 16 από 60 

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. 
3.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
3.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις . 
3.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.2.3.1,32.2.3.2. και 3.2.3.4 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. 
3.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
3.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

3.2.4 Καταλληλότητα 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.  
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν άδεια εμπορίας, τοποθέτησης και υποστήριξης για όλα τα είδη των 
ελαστικών της παρούσας, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
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 έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού1  

3.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι είτε η εταιρία από την 
οποία θα προμηθευτεί τα ελαστικά είτε ο ίδιος ως εισαγωγέας/παραγωγός ελαστικών συμμετέχει στο 
εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα). 

1 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
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3.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

3.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 3.2.3, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3.2.3.1 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 Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Εφόσον ο εν λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυνάμει ανάδοχος, η υποχρέωση προσκόμισης 
αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ) 
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.  
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης τότε 
απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και η συμπλήρωση του 
πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού 
εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης  

3.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 3.2.1 έως 3.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
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. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
α) για την παράγραφο 3.2.3.1 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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 
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 3.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 3.2.3.2 και 3.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 3.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.2.3.1 και 3.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 3.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.3.1 και 3.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 3.2.3.4. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού και 
ε) για την παράγραφο 3.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 3.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης καθώς και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας. 
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. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
Επιμελητήριο/ ΓΕΜΗ. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 3.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 3.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα), 
ενώ αν είναι προμηθευτής από την εγχώρια αγορά θα προσκομίσει τη βεβαίωση συμμετοχής στο 
εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika της εταιρείας από όπου προμηθεύεται τα ελαστικά, η 
οποία (εταιρία) είναι και ο εισαγωγέας. 
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και  κατάταξη σε αυτόν.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

3.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

3.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και 
προ ΦΠΑ, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

3.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

3.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 3.4.2 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Οι προσφορές αφορούν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών καθώς η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ 
υποδιαιρείται σε τμήματα διότι η μη υποδιαίρεση της σύμβασης δεν περιορίζει την συμμετοχή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς τα υπό προμήθεια είδη αποτελούν ομοειδή είδη τα οποία μπορούν 
να προσφερθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος 
του αντικειμένου της σύμβασης. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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. 

3.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

3.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία (βλέπε σημείο 2.6) α) είτε με 
αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Κατσιμίδη 8, Τ.Κ. 54639 Θεσσαλονίκη, Τμήμα 
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Διαχείρισης Χρηματικού –Υλικού, β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, 
Κατσιμίδη 8, Τ.Κ. 54639 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού –Υλικού. 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.6 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Π ρ ο ς 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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)] 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη 
των ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 
και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου της, 
για το έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 40.000,00€ (35.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., 28.629,03 € άνευ ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης ύψους 4.500,00€). 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Ταχ. Δ/νση :  Κατσιμίδη 8, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54639) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  …../…../2020 

3.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» , 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στους οποίους περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
 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. 

(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα 
κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 2.6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού.  
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή 
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
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. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.  

3.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

3.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την ένδειξη 
«Πρωτότυπο» και το άλλο «Αντίγραφο» και θα περιέχει τα εξής: 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνοντας  το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη 
μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) 
Επισημαίνεται ότι : 
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 

ΤΕΥΔ. 
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV  

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥΔ είναι δυνατό να φέρει υπογραφή μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία.  
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3.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την ένδειξη 
''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 
και τις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται μέσω της 
κατάθεσης τεχνικών φυλλαδίων κατασκευαστή, εγχειριδίων κλπ. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που  
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας. Το υπόδειγμα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και 
κατάλληλα υπογεγραμμένο. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες καθ’ όλον (όχι χειρόγραφες). Επί 
ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) σε 
ακέραια τιμή για τα παρεχόμενα είδη.  
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των ειδών 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 συμπίπτουν οι τιμές που προσφέρονται ολογράφως και 
αριθμητικώς ή 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 παρούσας διακήρυξης.  

Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας, οι 
οποίες έχουν ως εξής: 

Υπέρ φορέων ασφάλισης προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 
• με κράτηση ύψους: 2,72% υπέρ Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στα Σώματα 

Ασφαλείας και 2,72% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (άρθρο 6 του ν.2452/1996 Α’-283, όπως 
ισχύει). 

• 2% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του αθροίσματος των ως άνω κρατήσεων 
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  
• με κράτηση ύψους: 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
• 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,07% 
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
• με κράτηση ύψους: 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της  Α.Ε.Π.Π. 
• 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
• 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

 Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια ειδών (άρθρο 64 του 
ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013), όπως ισχύει.  

3.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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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, 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, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι.  
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

3.4.6 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 3.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 3.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 3.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
3.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 3.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 4.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 4.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1. 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 
4.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών  φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

4.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή, παραδίδει τις προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα 
στον Πρόεδρό της, ο οποίος προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.  
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.  
Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την 
ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του 
συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο. 

4.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο (υπο)φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο 
όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  
Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
προσφορών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αρχικώς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να 
αποσφραγιστούν είτε την ίδια ημέρα σε συνέχεια της διαδικασίας είτε σε άλλη ημερομηνία και ώρα που 
θα καθοριστεί από την επιτροπή, μόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
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σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 
Οι (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση 
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 
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 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Το Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά και των Οικονομικών 
Προσφορών επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 4.4. της παρούσας. 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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 αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 3.2.4 - 3.2.5  αυτής. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας του προαναφερόμενου εδαφίου του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 3.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 3.2.4 έως 3.2.5 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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 3.2.4 -3.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό κατά τα οριζόμενα στο  άρθρο 105, Ν. 4412/2016. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

4.3 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 δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης (άρθρου 127 του Ν.4412/2016) 
και σε περίπτωση άσκησης ένστασης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

4.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
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δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

4.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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5. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας του 
κατακυρωθέντος τμήματος της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV της Διακήρυξης και 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. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 5.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

5.2  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.  
Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της 
Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σε τυχόν τροποποιήσεις σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και άλλες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, 
λαμβάνεται υπόψη η Νομοθεσία που ισχύει την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

5.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
5.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
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εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

5.4 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αναθέσει – εκχωρήσει  τμήμα από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
ευθύνες και απαιτήσεις που απορρέουν  από την σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό 
πρόσωπο (υπεργολάβους). 

5.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

5.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

5.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1 Τρόπος πληρωμής 

6.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου, ήτοι το  100% της συμβατικής αξίας, θα πραγματοποιηθεί μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών . 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την 
Δ.Υ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Θεσσαλονίκη) στο όνομα του δικαιούχου, μέσω του 
τραπεζικού του λογαριασμού, μετά 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο Ζ.5 ‘’Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 
Δημοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ’ ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές’’ του Ν.4152/2013 (Α΄-107).  
6.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

6.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

6.2.1. 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 . 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης 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. 
6.2.2.  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. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

6.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 6.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 7.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 7.3 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

6.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

7.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

7.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός του συμβατικού χρόνου. Ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, το υπό 
προμήθεια υλικό θα παραμένει μέχρι τη χρήση του (τοποθέτηση στα υπηρεσιακά οχήματα), ελλείψει 
κατάλληλης αποθήκης, στο κατάστημα του ανάδοχου. 
7.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

7.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

7.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που 
συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά προς 
διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
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. 
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. 
7.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  
Α) εντός του συμβατικού χρόνου τμηματικά, ή με τη λήξη του συμβατικού χρόνου συνολικά 
Β) εντός δεκαπέντε (15) ημερών η επιτροπή παραλαβής οφείλει να έχει προβεί στους ελέγχους και τις 
παρατηρήσεις της και εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση να έχει συντάξει το πρωτόκολλο παραλαβής. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

7.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

7.3.1. 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. 
7.3.2. 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. 
7.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

7.4 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο την για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη των ανελαστικών 
αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 

και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του 
μηχανοκίνητου στόλου της, για το έτος 2020. 

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΕΔΡΑ : 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 
ΤΚ: ΑΦΜ: ΔΟΥ: 
ΤΗΛ.ΣΤΑΘ: 
ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 
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1 SUZUKI 
FREEWIND 100/90/19MC 130/80/17MC TL 57 65 H H Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 2 4 

2 VW CADDY 
MAXI 195/65R15 195/65R15 TL 91 91 V V 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού-steer) 
1 4 

3 FIAT 
DOBLO 195/60R16 195/60R16 TL 99 98 T T 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού-steer) 
1 4 

4 
SKODA 

ROOMSTE
R 

195/55R15 195/55R15 TL 85 85 H H 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού-steer) 

1 4 

5 FORD 
TRANSIT 195/70R15 195/70R15 TL 104 102 T T 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού-steer) 
2 8 

6 
SCODA 

OCTAVIA 
1.6 S/W 

195/65R15 195/65R15 TL 91 91 H H 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού – steer) 

2 8 

7 
NISSAN 

PATHFIND
ER/4x4 

235/70R16 235/70R16 TL 106 106 H H Κατηγορία (M + S) 3 12 

8 MERCEDES
/ML 63 295/35ΖR21 295/35ΖR21 TL 107 107 Y Y 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

9 FORD 
FOCUS 205/50R17 205/50R17 TL 93 93 Y Y 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

10 TYPHOON 
GSS-300 390/95R20 390/95R20 TL 156 156 J J Κατηγορία (M + S) 1 4 

11 CITROEN 
C4 205/55 R16 205/55 R16 TL 91 91 V V 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
2 8 

12 RENAULT - 
LAGUNA 195/65R15 195/65 R15 TL 91 91 H H 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 
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13 CITROEN 
XSARA 195/55R15 195/55R15 TL 86 86 T T 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
2 8 

14 TOYOTA 
AVENSIS 195/60R15 195/60R15 TL 88 88 H H 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

15 NISSAN 
PRIMERA 205/60R16 205/60R16 TL 92 92 H H 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

16 IVECO 195/75R16 195/75R16 TL 107 105 R R 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού - steer) 

2 8 

17 VW LT 35 225/70R15C 225/70R15C TL 112 110 T 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού - steer) 

1 4 

18 MERCEDES 
318 235/65R16C 235/65R16C TL 115 113 R 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

19 ΜΑΝ - 
SS450L 9 R 22,5 9 R 22,5 TL 133 131 K 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 6 

20 MAN - SS 
500/50L 13R 22,5 13R 22,5 TL 156 150 L 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
5 30 

21 IVECO 
IRISBUS 225/75R17,5 225/75R17,5 TL 129 127 M 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
3 18 

22 CITROEN 
JUMBER 215/75R16C 215/75R16C TL 113 111 R 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

ΣΥΝΟΛΟ 2 

ΦΠΑ 24% 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 

(ΠΟΣΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Με την κατάθεση της προσφοράς μου, δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της υπ’ αριθ. 1/2020 από 
31/07/2020 διακήρυξης σας και ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι 12 μήνες από την κατάθεσή της στην 
Υπηρεσία σας.  

……………………………………………………… 
   (ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

    Ο Προσφέρων 

 (Σφραγίδα – Υπογραφή) 

2 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
3  40.000,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RADIAL 

1. ΣΚΟΠΟΣ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών
επισώτρων και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
2.1 Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 2005/11/EK/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις 

29871/2622/24.8.92 (Β’ 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β’ 1410)), καθώς και οι Ευρωπαϊκοί
Κανονισμοί ECE. Regulation Nο.75 Tyres for motor cycles, ECE. Regulation Nο.54 & ECE.
Regulation Nο.30, όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

2.2 Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization). 
2.3 Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά. 
2.4 Η   αναφορά   ή   παραπομπή   σε   συγκεκριμένα   πρότυπα   δεν   αναιρεί   την   αποδοχή 

ισοδύναμων προτύπων. (Ν. 4412/2016 αρθ. 54 παρ.3β και παρ.5). 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Tα επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους:

3.1 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου. 
3.1.1 Τύπος  με αεροθάλαμο «Tube type» (ΤΤ) 
3.1.2 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (TL) 
3.2 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) με υποκατηγορίες. 
3.3 Εκτός δρόμου (Ε.Δ.) με υποκατηγορίες. 
3.4 Πόλης και scooter. 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ
ΤΑ 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

4.1 

Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών 
θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων 
κατασκευαστών πλαισίων μοτοσυκλετών ως ελαστικά πρώτης 
τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους, την τελευταία τριετία. 

4.2 
Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην 
είναι από αναγόμωση. 

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

4.4 
Τα ελαστικά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα τις απαιτήσεις του 
ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και με τους 
κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2). 

4.5 

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας 
σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και 
κανονισμούς (οδηγία 2005/11/EK/16-2-2005 από διαπιστευμένο οίκο 
συμφώνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ECE 30,54, και 75). 

4.6 

Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial) όπου 
απαιτείται από των κατασκευαστικό οίκο του οχήματος, των οποίων ο 
τύπος να πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας. 
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4.7 
Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι να 
παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος. 

4.8 
Όλα τα ελαστικά για κάθε μοτοσυκλέτα να είναι του ιδίου τύπου και του 
ιδίου κατασκευαστή ελαστικών. 

4.9 

Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας 
των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για δύο (2) έτη ή για 10.000 
χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή 
τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης. 

4.10 

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 χειρισμό του προσωπικού. 

4.11 
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. 

4.12 

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 
μοτοσυκλετών. 

4.13 

Τα προσφερόμενα ελαστικά είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 
κλιματολογικές συνθήκες και  ΔΕΝ είναι χειμερινού τύπου, έχουν αντοχή 
ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των οχημάτων - μοτοσυκλετών, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και οι αντίστοιχοι δείκτες φορτίου - 
ταχύτητας εκάστης διάστασης να είναι σύμφωνοι με τους ανωτέρω πίνακες. 
Οι δείκτες ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να είναι 
ισοδύναμοι ή μεγαλύτεροι με τους αναγραφόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

5. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

5.1 

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 (ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της 30-9-92, όπως αυτό 
ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών 
κανονισμών ECE 30,54 και 75). 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. 

6. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία τα προς 
προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω: 

6.1 
Η  διάσταση  και  ο  τύπος  του  ελαστικού  για  τον  εμπρόσθιο  και 
οπίσθιο τροχό να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

6.2 
Η  ταξινόμηση  του  ελαστικού  με  βάση  τη  χρησιμοποίηση  ή  μη 
αεροθαλάμου. 

6.3 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φορτίου. 

6.4 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ταχύτητας. 
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6.5 

Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι 
σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε 
μοτοσυκλέτας. 
Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στους πίνακες με  τις διαστάσεις και 
τους κωδικούς του  ελαστικού  να  υπερισχύσουν αυτά που προβλέπει ο 
κατασκευαστικός οίκος κάθε μοτοσικλέτας. 

6.6 Τα  ανώτερο στοιχεία  (παρ.  6,1  έως  και 6,4) να  κατατεθούν στην 
τεχνική  προσφορά ανά μοτοσικλέτα για να αξιολογηθούν. 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά: 

7.1 Βεβαίωση στην οποία να δηλώνει ότι τα ελαστικά που προσφέρει 
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. 

7.2 

Βεβαίωση από επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας του 
ελαστικού ή εξουσιοδοτημένης αυτής και όχι από έγγραφο του 
προμηθευτή ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή 
Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων μοτοσικλετών ως 
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την τελευταία τριετία. 

7.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για κάθε τύπο και διάσταση 
ελαστικού με βάση τους κανονισμούς ECE R75, ECE R54 & ECE R30. 

7.4 
Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής 
των ελαστικών. 

7.5 

Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων 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. 

7.6 

Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν 
οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα ή 
Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική γλωσσά. 

7.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων 
στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών. 

8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

8.1 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, 
για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή,  καθώς  και προς εντοπισμό τυχόν 
ελαττωμάτων. 

8.2 

Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT τα τελευταία τέσσερα ψηφία), 
οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς 
πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την 
κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο 
ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, 
την αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, τον 
αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό κ.λπ. 

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20PROC007123048 2020-07-31



Ανήκει στην υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης 

Σελίδα 40 από 60 

9.1 

Η παραπάνω τεχνική προδιαγραφή θα αποτελεί το κύριο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς 
όπου θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της τεχνικής 
προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι  
συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις  και  θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή 
διευκρινίσεις που ζητούνται στην τεχνική προδιαγραφή (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε 
ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του 
κατασκευαστή, όπου κρίνεται αναγκαίο. 
Η δήλωση απλής κατάφασης (ΝΑΙ) ή απλής  συμμόρφωσης  στα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
χωρίς αναλυτική περιγραφή ή χωρίς παραπομπή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των 
απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική προσφορά θα απορρίπτεται. 

9.2 
Από την § 4.1. και έως και την § 7.7 νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι 
παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. 

9.3 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα 
πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις 
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των ελαστικών. 

9.4 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
 Η  προδιαγραφή  αυτή  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας  για  την  προμήθεια  ελαστικών 

επισώτρων και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους. 
 
2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: 
2.1 Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 2005/11/EK/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις 

29871/2622/24.8.92 (Β’ 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β’ 1410) EC 661/2009 για 3PMSF), καθώς 
και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation Nο.54 (επαγγελματικά), ECE. Regulation Nο.30 
(επιβατικά), ECE. Regulation Nο.117 (για επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία) Rolling sound & EU 
Tyre Labelling Regulation 1222/2009 όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
έως σήμερα. 

2.2 Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization).  
2.3 Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά. 
2.4 Η αναφορά ή παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή ισοδύναμων 

προτύπων. (Ν. 4412/2016 αρθ. 54 παρ.3β και παρ.5). 
 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 Tα επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους: 

3.1 Με βάση τη μορφή του πέλματος. 
3.1.1 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου περιφερειακών 

διαδρομών – regional. 
3.1.2 Ομαλού   δρόμου   (Ο.Δ.)   RADIAL   ελαστικά   διαφορικού   (drive).   Τύπου   περιφερειακών 

διαδρομών – regional. 
3.1.3 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). 

Τύπου μικτής χρήσης – Οn/Off – εργοταξίου. 
3.1.4 Ανωμάλου  δρόμου  (Α.Δ.)  μικτών  διαδρομών  RADIAL  ελαστικά  διαφορικού  (drive).  Τύπου 

μικτής χρήσης – Οn/Off – εργοταξίου. 
3.1.5 Ανωμάλου  δρόμου  (Α.Δ.)  τρακτερωτά  RΑDIAL  ελαστικά  διαφορικού  (drive).  Τύπου  εκτός 

δρόμου – Off road – Χωματουργικά. 
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3.1.6 Κατηγορία (M+S). Ελαστικά για όλες τις εποχές κατάλληλα για λάσπη και χιόνι (Mud & Snow). 
3.1.7 Για συνθήκες πάγου – χιόνος (3PMSF). 
3.1.8 Ενδεικτικά σχέδια της μορφής των πελμάτων παρατίθενται στο Παράρτημα Α 
3.2 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου. 
3.2.1 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (TL). 
3.2.2 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (TL). 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

4.1 

Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών 
θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων 
κατασκευαστών πλαισίων ειδικών οχημάτων - φορτηγών - λεωφορείων 
ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους, την 
τελευταία τριετία. Από τον όρο αυτό εξαιρούνται τα ελαστικά για τους 
γαιοπροωθητήρες. 

4.2 
Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινουργή, 
αμεταχείριστα, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων και  να μην 
είναι από αναγόμωση. 

4.3 
Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους   δώδεκα   (12) 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

4.4 
Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική 
νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2). 

4.5 

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου 
ΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή &  Ελληνική νομοθεσία και 
κανονισμούς (οδηγία 92/23/ΕΟΚ/31-3-1992 από διαπιστευμένο οίκο 
συμφώνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ECE 30,54, και 75). 

4.6 

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. 

4.7 
Τα  ελαστικά  πρέπει  να  φέρουν  δείκτες  φθοράς  πέλματος,  οι  οποίοι 
παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος. 

4.8 
Όλα  τα  ελαστικά  για  κάθε  όχημα  να  είναι  του  ιδίου  κατασκευαστή 
ελαστικών. 

4.9 

Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας 
των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για τέσσερα (4) έτη 
τουλάχιστον ή για 150.000 χλμ  τουλάχιστον (ότι   επέλθει πρώτο). 
Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της 
παρεχόμενης εγγύησης έως του ορίου φθοράς του πέλματος. 

4.10 

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

4.11 
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. 
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4.12 

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

4.13 

Τα προσφερόμενα ελαστικά είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 
κλιματολογικές συνθήκες και  ΔΕΝ είναι χειμερινού τύπου, έχουν αντοχή 
ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των οχημάτων - μοτοσυκλετών, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και οι αντίστοιχοι δείκτες φορτίου - 
ταχύτητας εκάστης διάστασης να είναι σύμφωνοι με τους ανωτέρω πίνακες. 
Οι δείκτες ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να είναι 
ισοδύναμοι ή μεγαλύτεροι με τους αναγραφόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

5.1 

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 
(ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της 30-9-92, όπως αυτό ισχύει σήμερα, 
καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών κανονισμών 
ECE 30,54 και 75). 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. 

5.2 

Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε 
ελαστικού, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου 1222/2009, ως προς την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα – κατανάλωση καυσίμων, την ικανότητα 
τους να φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα (πρόσφυση σε βρεγμένο 
έδαφος), και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου( θόρυβος κύλισης σε dB). 

6. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Τα  στοιχεία  με  τα  οποία  προσδιορίζονται από  την  Υπηρεσία τα  προς 
προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω: 

6.1 
Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών σε 
διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται διαφορετικός τύπος και πρέπει 
αυτά να είναι του ιδίου κατασκευαστή ανά διάσταση και τύπο. 

6.2 Η   ταξινόμηση   του   ελαστικού   με   βάση   τη   χρησιμοποίηση   ή   μη 
αεροθαλάμου. 

6.3 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φόρτισης [Load capacity 
Index (LI)]. 

6.4 H ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία ταχύτητας [Speed category Symbol 
(SS)]. 

6.5 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη μορφή του πέλματος. 

6.6 Η ταξινόμηση (M+S) ή (3PMSF) του ελαστικού. 

6.7 

Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι 
σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε 
οχήματος. 
Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στους πίνακες με τις διαστάσεις και 
τους κωδικούς του ελαστικού να υπερισχύσουν αυτά που προβλέπει ο 
κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος. 

6.8 Τα ανώτερο στοιχεία (παρ. 6,1 έως και 6,6) να κατατεθούν σε πίνακα στην 
τεχνική  προσφορά ανά όχημα για να αξιολογηθούν. 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά: 
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7.1 Βεβαίωση  στην  οποία  να  δηλώνει  ότι  τα  ελαστικά  που  προσφέρει 
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. 

7.2 

Βεβαίωση από επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας του 
ελαστικού ή εξουσιοδοτημένης αυτής και όχι από έγγραφο του 
προμηθευτή ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή 
Ευρωπαίων,    ΗΠΑ    ή    Ιαπώνων    κατασκευαστών    πλαισίων    ειδικών 
οχημάτων - φορτηγών - λεωφορείων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την 
τελευταία τριετία. 

7.3 Φωτοαντίγραφο  της  έγκρισης  τύπου  για  κάθε  τύπο  και  διάσταση 
ελαστικού με βάση τους κανονισμούς ECE R54 & ECE R30. 

7.4 

Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου Ε.Κ. για κάθε τύπο και 
διάσταση ελαστικού με βάση του κανονισμού R117 (σε τρεις κύριες 
κατηγορίες επιδόσεων: Αντίσταση στην κύλιση, πρόσφυση στο βρεγμένο, 
και επίπεδα εξωτερικού θορύβου). 

7.5 
Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής των 
ελαστικών. 

7.6 

Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων 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. 

7.7 

Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι 
προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα ή 
Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
γλωσσά. 

7.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων στοιχείων 
και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών. 

8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

8.1 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για 
έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν 
ελαττωμάτων. 

8.2 

Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT με τα τελευταία τέσσερα 
ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα, η ύπαρξη δεικτών 
φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη 
ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού 
ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων 
ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους 
περίβλημα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό, κλπ. 

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

9.1 

Η παραπάνω τεχνική προδιαγραφή θα αποτελεί το κύριο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς 
όπου θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της τεχνικής 
προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 
συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή 
διευκρινίσεις που ζητούνται στην τεχνική προδιαγραφή (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε 
ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του 
κατασκευαστή, όπου κρίνεται αναγκαίο. 
Η δήλωση απλής κατάφασης (ΝΑΙ) ή απλής συμμόρφωσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
χωρίς αναλυτική περιγραφή ή χωρίς παραπομπή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των 
απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική προσφορά θα απορρίπτεται. 
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9.2 
Από την § 4.1. και έως και την § 7.8 νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι 
παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. 

9.3 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα 
πραγματοποιηθεί  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  τεχνικής  και  σύμφωνα  με  τις 
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των ελαστικών. 

9.4 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RADIAL 

1. ΣΚΟΠΟΣ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών
επισώτρων και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
2.1 Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 2005/11/EK/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις 

29871/2622/24.8.92 (Β’ 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β’ 1410),EC 661/2009 για 3PMSF), καθώς
και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation Nο.106 (αγροτικά). Regulation Nο.54
(επαγγελματικά), ECE. Regulation Nο.30 (επιβατικά), ECE. Regulation Nο.117 (για επιβατικά,
φορτηγά και λεωφορεία) Rolling sound & EU Tyre Labelling Regulation 1222/2009 όπως αυτά
συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

2.2 Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization). 
2.3 Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά. 
2.4 Η αναφορά ή παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή ισοδύναμων 

προτύπων. (Ν. 4412/2016 αρθ. 54 παρ.3β και παρ.5). 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Tα επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους:

3.1 Με βάση τη μορφή του πέλματος. 
3.1.1 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου περιφερειακών 

διαδρομών – regional. 
3.1.2 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου 

περιφερειακών διαδρομών – regional. 
3.1.3 Ανωμάλου  δρόμου  (Α.Δ.)  μικτών  διαδρομών  RADIAL  ελαστικά  διεύθυνσης (τιμονιού - steer). 

Τύπου μικτής χρήσης – Οn/Off – εργοταξίου. 
3.1.4 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου μικτής 

χρήσης – Οn/Off – εργοταξίου. 
3.1.5 Ανωμάλου  δρόμου  (Α.Δ.)  τρακτερωτά  RΑDIAL  ελαστικά  διαφορικού  (drive). Τύπου εκτός 

δρόμου – Off road – Χωματουργικά. 
3.1.6 Κατηγορία (M+S), Ελαστικά για όλες τις εποχές κατάλληλα για λάσπη και χιόνι (Mud & Snow). 
3.1.7 Για συνθήκες πάγου – χιόνος (3PMSF). 
3.1.8 Ενδεικτικά σχέδια της μορφής των πελμάτων παρατίθενται στο Παράρτημα Α 
3.2 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου. 
3.2.1 Τύπος  με αεροθάλαμο «Tube type» (ΤΤ)  
3.2.2 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (TL) 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

4.1 

Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων 
ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων,  ΗΠΑ ή 
Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων αυτοκινήτων ως ελαστικά 
πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους , την τελευταία 
τριετία 

4.2 
Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να 
μην είναι από αναγόμωση. 

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

4.4 
Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική 
νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2). 

4.5 

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση 
τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική 
νομοθεσία και κανονισμούς (οδηγία 2005/11/EK/16-2-2005 από 
διαπιστευμένο οίκο συμφώνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ECE 
30,54, και 75). 

4.6 

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. 

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

4.8 Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ιδίου κατασκευαστή 
ελαστικών. 

4.9 

Ο   προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και
καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του 

ορίου φθοράς τους για τρία 
(3) έτη τουλάχιστον ή για 40.000 χλμ   τουλάχιστον (ότι επέλθει 
πρώτο). 
Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της 
παρεχόμενης εγγύησης έως του ορίου φθοράς του πέλματος. 

4.10 

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

4.11 

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. 

4.12 

Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα 
περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η ζυγοστάθμιση, η ευθυγράμμιση, η 
αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των 
παλαιών αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν 
ελαστικά με αεροθαλάμους, για την ορθή κυκλοφορία των 
οχημάτων. 
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4.13 

Τα προσφερόμενα ελαστικά είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 
κλιματολογικές συνθήκες και  ΔΕΝ είναι χειμερινού τύπου, έχουν 
αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των οχημάτων - 
μοτοσυκλετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και 
οι αντίστοιχοι δείκτες φορτίου - ταχύτητας εκάστης διάστασης να 
είναι σύμφωνοι με τους ανωτέρω πίνακες. Οι δείκτες ταχύτητας των 
προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να είναι ισοδύναμοι ή 
μεγαλύτεροι με τους αναγραφόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

5.1 

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 (ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της 30-9-92, 
όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση 
τύπου των κοινοτικών κανονισμών ECE R30 ή R54 ή R106). 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. 

5.2 

Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις  του 
κάθε ελαστικού, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου 1222/2009, 
ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα – κατανάλωση 
καυσίμων, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε βρεγμένο 
οδόστρωμα (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος), και τα επίπεδα 
εξωτερικού θορύβου (θόρυβος κύλισης σε dB). 

6. 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Τα  στοιχεία  με  τα  οποία  προσδιορίζονται  από  την  Υπηρεσία  τα 
προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω: 

6.1 

Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών 
σε διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται διαφορετικός τύπος 
και πρέπει αυτά να είναι του ιδίου κατασκευαστή ανά διάσταση και 
τύπο. 

6.2 Η  ταξινόμηση  του  ελαστικού  με  βάση  τη  χρησιμοποίηση  ή  μη 
αεροθαλάμου. 

6.3 Ο  ελάχιστος  απαιτούμενος  δείκτης  ικανότητας  φόρτισης  [Load 
capacity Index (LI)]. 

6.4 H  ελάχιστη  απαιτούμενη  κατηγορία  ταχύτητας  [Speed  category 
Symbol (SS) ή speed index - SI]. 

6.5 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη μορφή του πέλματος. 
6.6 Η ταξινόμηση (M+S) ή (3PMSF)του ελαστικού. 

6.7 

Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να 
είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος 
κάθε οχήματος. 
Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στους πίνακες με τις 
διαστάσεις και τους κωδικούς του ελαστικού να  υπερισχύσουν αυτά 
που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος. 

6.8 Τα  ανώτερο  στοιχεία  (παρ.  6,1  έως  και  6,6)  να  κατατεθούν  σε 
πίνακα στην τεχνική  προσφορά ανά όχημα για να αξιολογηθούν. 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά: 
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7.1 Βεβαίωση στην οποία να δηλώνει ότι τα ελαστικά που προσφέρει 
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. 

7.2 

Βεβαίωση από επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας 
του ελαστικού ή εξουσιοδοτημένης αυτής και όχι από έγγραφο του 
προμηθευτή ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν 
επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων 
αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την τελευταία 
τριετία. 

7.3 
Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για κάθε τύπο και διάσταση 
ελαστικού με βάση τους κανονισμούς ECE R54 ή ECE R30 ή ECE 
R106. 

7.4 

Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου Ε.Κ. για κάθε 
τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση του κανονισμού R117 (σε 
τρεις κύριες κατηγορίες επιδόσεων: Αντίσταση στην κύλιση, 
πρόσφυση στο βρεγμένο, και επίπεδα εξωτερικού θορύβου). 

7.5 
Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 
9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων 
κατασκευής των ελαστικών. 

7.6 

Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων 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. 

7.7 

Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα 
καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην 
Ελληνική γλώσσα ή Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλωσσά. 

7.8 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων 
στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες 
αυτών. 

8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

8.1 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή 
παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη 
συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και 
προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων. 

8.2 

Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT με τα τελευταία τέσσερα 
ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη 
δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής 
ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα 
για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη 
ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και 
απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση 
νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, τον αποχωρισμό του 
πέλματος από το σκελετό, κλπ. 

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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9.1 

Η παραπάνω τεχνική προδιαγραφή θα αποτελεί το κύριο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς 
όπου θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της τεχνικής 
προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 
συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή 
διευκρινίσεις που ζητούνται στην τεχνική προδιαγραφή (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε 
ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του 
κατασκευαστή, όπου κρίνεται αναγκαίο. 
Η   δήλωση   απλής   κατάφασης   (ΝΑΙ)   ή   απλής   συμμόρφωσης   στα   τεχνικά 
χαρακτηριστικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή ή χωρίς παραπομπή δεν αποτελεί 
απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

9.2 Από την § 4.1. και έως και την § 7.8 νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι 
παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής. 

9.3 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα 
πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις 
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των ελαστικών. 

9.4 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 
– απαιτήσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

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 και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
-  Ονομασία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100054489 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κατσιμίδη 8 Θεσσαλονίκη 54639 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αρχ/κας ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Σάββας 
- Τηλέφωνο: 2310 886812 
- Ηλ. ταχυδρομείο: s.alampourtsidis@astynomia.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):  http://www.astynomia.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων 
διαστάσεων, προς κάλυψη των ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών. 
CPV 34350000-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006154357 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες: Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 
………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε ....….    ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 ο.π. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 ο.π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΟΥ 

Αριθμός: 

Αξία: #..................,……€# 

Είδος παροχής: 

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη των 
ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά 
Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου 
της, για το έτος 2020 

Πάροχος: 

− Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την  …… του μηνός …… του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδος …… και ώρα 
……΄, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, οδός Κατσιμίδη αριθ. 8, 
54639, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. …………, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για 
συντομία «Αγοραστής» ή «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία» και 

β) Η επιχείρηση / εταιρία ……………………………………………………….. που εδρεύει στ………………………… , οδός 
………………………………………… αρ. ……………… , τηλ. ……………………, με ΑΦΜ…………………………  της Δ.Ο.Υ. 
……………………, νομίμως εκπροσωπούμενη από τ……  ……………………………… του και της ………………………… , 
γεν. …………………………  στ…… ……………………………… , κάτοικο ……………………, οδός …………………………, κάτοχο 
του υπ’ αριθ. ……………………………… Δ.Τ. το οποίο εκδόθηκε από την ……………………………………, που στη 
συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής» ή «Ανάδοχος»,  

έχοντας υπόψη 

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

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

- το π.δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  
- την υπ' αριθ. 8001/6/19-ζ-1 από 27/03/2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

Ω28846ΜΚ6Π-ΥΗΓ ΑΔΑΜ:19REQ004681264). 
- την υπ’ αριθ. 7000/1/20/1 από 25/04/2019 Απόφαση κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Ορισμός 

Δευτερευόντων Διατακτών Β΄1797/22.05.2019),  
- την υπ’ αριθ. 7000/1/20/1-δ από 25/04/2019 Διαπιστωτική πράξη κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

(Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων Β΄1797/22.05.2019) και  
- την υπ’ αριθ. 7000/1/20/1-β από 25/04/2019 Απόφαση κας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

(Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων Β΄1735/17.05.2019). 

Ε  Λ  Λ  Η  Ν  Ι  Κ  Η       Δ  Η  Μ  Ο  Κ  Ρ  Α  Τ  Ι  Α 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο   Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ   Τ Ο Υ    Π Ο Λ Ι Τ Η 
Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  -  ΥΛΙΚΟΥ  
Κ α τ σ ι μ ί δ η   8    -    Τ. Κ.  5 4 6 .  3 9   
Τηλέφωνο: 2310886812 FAX: 2106991472 POL: 3211171 
Α.Φ.Μ. 090169846 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ 
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- την υπ’ αριθ. 8045/22/5184-1 από 21-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: 
ΩΚΝΒ46ΜΤΛΒ-ΗΗΜ και ΑΔΑΜ: 20REQ006178519. 

- το γεγονός ότι, το αιτούμενο ποσό προς ανάληψη βρίσκεται εντός του ποσοστού διάθεσης του Ειδικού 
Φορέα 1047-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» και ΑΛΕ 2410204001 (CΡV: 34350000-
5 - Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως) πίστωσης οικονομικού έτους 2020. 

- την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής, εύρυθμης και έγκαιρης εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
εξόδων του Φορέα 1047-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης». 

- την υπ’ αριθ. 1/2020/…………… (ΑΔΑΜ:) Διακήρυξη 
- την από …..  προσφορά του Αναδόχου 
- την υπ’ αριθ. ……. /……… (ΑΔΑ:) απόφαση κατακύρωσης 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων, διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη των 
ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Θεσσαλονίκης και των υφιστάμενων διαχειριστικά Υπηρεσιών, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης 
του μηχανοκίνητου στόλου, για το έτος 2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ' αρ. 1/2020 
Διακήρυξη (συν τα Παραρτήματά της) και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, στη συνολική τιμή των 
…………………………………………………. (………………..,………€) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και 
Φ.Π.Α. 24%. 
Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των υπό προμήθεια ειδών (αξία ειδών, οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις κ.λ.π.), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για τοποθέτηση, ζυγοστάθμιση των ελαστικών 
επισώτρων, ευθυγράμμιση στο κατάστημα του προμηθευτή, καθώς και την επισκευή όσων ελαστικών 
παρουσιάζουν πρόβλημα, μετά την τοποθέτηση τους στα υπηρεσιακά οχήματα, με μέσα και έξοδα του 
προμηθευτή και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση μπορεί να εγερθεί. 
Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης κι εντός του 
συμφωνηθέντος ποσού και δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα οχήματα, που έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση, κριθεί 
Πέραν Οικονομικής Εκμετάλλευσης (Π.Ο.Ε.), δεν θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η τοποθέτηση των 
ελαστικών επισώτρων του. 
Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση για τα ελαστικά επίσωτρα και τις εκάστοτε γενόμενες επισκευές που 
θα πραγματοποιεί, τόσο για την ποιότητα των ελαστικών που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και για την τεχνική 
ορθότητα των εργασιών τοποθέτησης αναλαμβάνοντας την υποχρέωση για την οποιαδήποτε επιδιόρθωση 
και αποκατάσταση των προβλημάτων που τυχόν προκληθούν στα οχήματα από κακή εκτίμηση ή 
πλημμελή επισκευή τους. 
Το είδος, η ποσότητα και η τιμή της προμήθειας ορίζονται στον κάτωθι πίνακα ως ακολούθως: 
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1 SUZUKI 
FREEWIND 100/90/19MC 130/80/17MC TL 57 65 H H Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 2 4 

2 VW CADDY 
MAXI 195/65R15 195/65R15 TL 91 91 V V 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού-steer) 
1 4 

3 FIAT 
DOBLO 195/60R16 195/60R16 TL 99 98 T T 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού-steer) 
1 4 

4 
SKODA 

ROOMSTE
R 

195/55R15 195/55R15 TL 85 85 H H 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού-steer) 

1 4 
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5 FORD 
TRANSIT 195/70R15 195/70R15 TL 104 102 T T 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού-steer) 
2 8 

6 
SCODA 

OCTAVIA 
1.6 S/W 

195/65R15 195/65R15 TL 91 91 H H 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού – steer) 

2 8 

7 
NISSAN 

PATHFIND
ER/4x4 

235/70R16 235/70R16 TL 106 106 H H Κατηγορία (M + S) 3 12 

8 MERCEDES
/ML 63 295/35ΖR21 295/35ΖR21 TL 107 107 Y Y 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

9 FORD 
FOCUS 205/50R17 205/50R17 TL 93 93 Y Y 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

10 TYPHOON 
GSS-300 390/95R20 390/95R20 TL 156 156 J J Κατηγορία (M + S) 1 4 

11 CITROEN 
C4 205/55 R16 205/55 R16 TL 91 91 V V 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
2 8 

12 RENAULT - 
LAGUNA 195/65R15 195/65 R15 TL 91 91 H H 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

13 CITROEN 
XSARA 195/55R15 195/55R15 TL 86 86 T T 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
2 8 

14 TOYOTA 
AVENSIS 195/60R15 195/60R15 TL 88 88 H H 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

15 NISSAN 
PRIMERA 205/60R16 205/60R16 TL 92 92 H H 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

16 IVECO 195/75R16 195/75R16 TL 107 105 R R 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού - steer) 

2 8 

17 VW LT 35 225/70R15C 225/70R15C TL 112 110 T 
Ομαλού δρόμου 

διεύθυνσης 
(τιμονιού - steer) 

1 4 

18 MERCEDES 
318 235/65R16C 235/65R16C TL 115 113 R 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

19 ΜΑΝ - 
SS450L 9 R 22,5 9 R 22,5 TL 133 131 K 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 6 

20 MAN - SS 
500/50L 13R 22,5 13R 22,5 TL 156 150 L 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
5 30 

21 IVECO 
IRISBUS 225/75R17,5 225/75R17,5 TL 129 127 M 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
3 18 

22 CITROEN 
JUMBER 215/75R16C 215/75R16C TL 113 111 R 

Ομαλού δρόμου 
διεύθυνσης 

(τιμονιού - steer) 
1 4 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Άρθρο 2  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όπως αυτές περιγράφονται στην 01/2020 Διακήρυξη (συν τα Παραρτήματά της) και στην Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου. 
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Άρθρο 3  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, 
κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής.  
Αν κατά την παραλαβή βρεθεί υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή των τεχνικών 
προδιαγραφών και γενικά των προσφερομένων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν 
είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην αντικατάσταση όλης της ακατάλληλης ποσότητας 
μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην προθεσμία 
αυτή και σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016 
Η παραλαβή των ανωτέρω ειδών θα γίνει με τη σύνταξη σχετικού Πρακτικού, το οποίο θα υποβληθεί στην 
αρμόδια Διαχείριση, ως νόμιμο δικαιολογητικό για την μετέπειτα ενταλματοποίηση και κατ’ επέκταση, 
πληρωμή του Προμηθευτή, από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, στο κατάστημα 
του προμηθευτή, όπου αυτά θα παραμένουν μέχρι το χρόνο τοποθέτησής τους στα υπηρεσιακά μας 
οχήματα, καθόσον η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει κατάλληλη αποθήκη. 

Άρθρο 4  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Τα αγορασθέντα υλικά, υπόκεινται στις κάτωθι κρατήσεις επί της καθαρής αξίας των ειδών, οι οποίες 
αναλύονται ως  ακολούθως: 

Τ.Π.Α.Σ. Μ.Τ.Σ. 

ΤΕΛΗ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
(Τ.Π.Α.Σ. & 

Μ.Τ.Σ.) 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

ΤΕΛΗ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
(ΕΑΑΔΗΣΥ) 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

Α.Ε.Π.Π. 

ΤΕΛΗ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

(ΑΕΠΠ) 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

2,72% 2,72% 2% 20% 0,07% 3% 20% 0,06% 3% 20% 

Επίσης, υπόκεινται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύουν. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με 
την χαρτοσήμανση της σύμβασης. 

Άρθρο 5  
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

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 καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, τα έγγραφα της Σύμβασης, 
κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του ν.4412 / 2016): 
α) η Σύμβαση και τα Παραρτήματά της, 
β) η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της (συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΥΔ). 
γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
δ) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 
Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι 
πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 
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Άρθρο 6  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 
Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο 
της υλοποίησης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 
να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής 
του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της καθώς και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Σύμβαση χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε παραβίαση της εμπιστευτικότητας όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύμβασης.  

Άρθρο 7  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή αναθέσει σε υπεργολάβο την εκτέλεση της 
Σύμβασης ή μέρους αυτής ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, σε 
οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ενεργειών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

Άρθρο 8  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επίσης, αναλαμβάνει 
ρητά την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωσή του προς τα οριζόμενα στο αρ. 18 § 2 του ν. 4412 / 2016. 
Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τη Αναθέτουσα Αρχή, 
θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την 
προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του 
κατά τα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Η εκτέλεση της Σύμβασης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 
συνέπειες της παρούσας και της Διακήρυξης. 

Άρθρο 9  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. …… εγγύηση της 
Τράπεζας ……, ποσού …… ευρώ (… €), με ημερομηνία έκδοσης ……, που καλύπτει κατ’ ελάχιστο το 5 % της 
συνολικής κατακυρωθείσας συμβατικής αξίας της Σύμβασης που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, χωρίς τον 
Φ.Π.Α.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης - Πλαισίου θα επιστραφεί στον ανάδοχο, εφόσον η Σύμβαση 
έχουν αποδεδειγμένα και αναμφίβολα εκτελεστεί κατά τρόπο άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί τυχόν 
απαιτήσεις που έχουν προκύψει εις βάρος του Αναδόχου. 

Άρθρο 10 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε αναίτια ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζημία που θα προκύψει εις 
βάρος της σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση 
ζημίας σε αποκατάστασή της, με δική του δαπάνη. 

Άρθρο 11 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ανυπαίτια ως προς εκείνη απαίτηση 
τρίτων ή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 
προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν, που να σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Άρθρο 12 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία νόμιμης ανάρτησής της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και λήγει με την παρέλευση 12 μηνών, εκτός περίπτωσης 
νόμιμης παράτασης ή νόμιμης πρόωρης λήξης της, κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην παρούσα 
Σύμβαση.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερματίσει την Σύμβαση σε περίπτωση σοβαρού και απρόβλεπτου 
λόγου (άνευ υπαιτιότητας τόσο εκείνης όσο και του Αναδόχου), με την έκδοση ειδικά αιτιολογημένης 
Απόφασης, και χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση για τον λόγο αυτό. 

Άρθρο 13  
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 
Σύμβασης εάν αυτό επιβάλλεται για αντικειμενικούς λόγους και στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερώνει 
εγκαίρως τον Ανάδοχο, με κάθε νόμιμο μέσο.  
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, στην περίπτωση 
που η εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε 
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος, εντός 20 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου 
είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, 
την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να 
καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και 
αποφασίζει τελικά.  
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης που γίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν 
συνεπάγονται κυρώσεις. 
Τροποποίηση της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον με έγγραφη συμφωνία των μερών, μόνον σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις. Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού 
στόχου και των βασικών όρων της Σύμβασης αναλλοίωτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στη 
Διακήρυξη και στο άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016. 

Άρθρο 14 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις ταχθείσες προθεσμίες που ορίζονται στην Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη 
αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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Άρθρο 15 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο πρόσωπο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 
αμέσως και γραπτώς με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η 
Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

Άρθρο 16 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συμφωνηθέντων θα γίνει σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων, θα πληροί όλους τους όρους που 
προβλέπονται στην Σύμβαση και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές 
περιγράφονται στη Διακήρυξη και στην Τεχνική Προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την 
Απόφαση Κατακύρωσης. 
Ο Ανάδοχος τεκμαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς στο Συμβατικό Τίμημα 
περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίησή τους έξοδα. 

Άρθρο 17 
ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 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. 
Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται, μονομερώς από την 
Υπηρεσία, η σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 18 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η παρούσα δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2410204001 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Φορέα 1047, Ειδικού Φορέα 201-0000000 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ», οικονομικού έτους 
2020 και η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα ένταλμα, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο Πρώτο Παρ. Ζ.5 - Νόμος 4152/2013 - Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα εκδοθεί από την Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο όνομα του δικαιούχου, μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, μετά την οριστική 
παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών - 
νόμιμων δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, σύμφωνα με τα άρθρα 200 
και 208 του Ν.4412/2016. 
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ και εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. 
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Η πληρωμή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  
Η πληρωμή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, στη Σύμβαση. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη παρούσα 
Σύμβαση και στην Διακήρυξη, καθώς και με τον φόρο εισοδήματος. 

Άρθρο 19 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 203 του 
Ν. 4412 / 2016), χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και 
εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις 
προβλεπόμενες περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρ. 203. 
Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 
μέρος ή το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016. 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση της καταγγελίας στον Ανάδοχο. Κατ’ 
εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις 
περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτομάτως με την πάροδο της 
ταχθείσας προθεσμίας απράκτου, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
Με την καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται (μετά από 
έγγραφη αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) : 
α) Να απόσχει από την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής. 
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 
έγγραφα που έχει στην κατοχή του. 
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ημερομηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει κατά περίπτωση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία 
που υπέστη, μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της  
προμήθειας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 
προοριζόμενο σκοπό. 

Άρθρο 20 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 
ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Συμβάσεων για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου σε αυτές, για λόγους που δεν προβλέπονται σε αυτές 
και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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Άρθρο 21  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόμενα περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από τότε που συνέβησαν ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο 
σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 
αποδοχή του αιτήματος. 

Άρθρο 22 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ' αναφερόμενα στην υπ’ 
αριθ. 1/2020 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και την σχετική 
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 23 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο. Για όσα ζητήματα δεν 
ρυθμίζονται λεπτομερώς από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, του ν.4270/2014 
και της υπόλοιπης σχετικής Νομοθεσίας, ενώ εφαρμόζεται συμπληρωματικά και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 
129 του Ν. 4412 / 2016). 
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 
σχετικής με την Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρμογή τους ή εξ’ αφορμής τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 
μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της ελληνικής Νομοθεσίας αποκλειστικά 
από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας. 
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα στο ένα επί  των  οποίων 
επικολλήθηκαν  τα  προβλεπόμενα  ένσημα  ΕΛ.ΑΣ. 
Η έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης συμπίπτει με την νόμιμη ανάρτησή της στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
(δια του νομίμου εκπροσώπου του) 
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