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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    Σέρρες, 27 Αυγούστου 2021      

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 534327(4262) 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠ.ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Δ/νση        : Κων. Καραμανλή 36 

Ταχ. Κώδικας   : 621 10 Σέρρες 

Πληροφορίες    : Κ.Αγγελίδης 

Τηλέφωνο        : 2321350357 

Fax                   : 2321350458 

e-mail               : aggelidis@serres.pkm.gov.gr 

 

                                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ME ΚΥΒΙΣΜΟ ΙΣΟ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 2000 cc, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

(PICK UP), ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.199,99 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). 

 

Προμηθευόμενο Είδος: ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (PICK UP) (CPV:34131000-4) 

Συνοπτικός Διαγωνισμός: ΣΕ ΕΥΡΩ 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ  

                                         ΤΙΜΗΣ 

    

  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 

Ημερομηνία Ημέρα 
εβδομάδας 

Ώρα 

09/09/2021     Πέμπτη 9:00 π.μ. 

                                                                      

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Έως τις  08/09/2021 και ώρα  2:30 μ.μ. 

στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Κων.Καραμανλή 36, 2ος όροφος. 

      Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.):   59.838,70 € 

 Φ.Π.Α. (24%):                                             14.361,29 € 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α.:     74.199,99 € 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. 

Σερρών 

                                   27/08/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
(NUTS:EL526) 

Υποδ/νση Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων Π.Ε. Σερρών 

Κων.Καραμανλή 36, 2
ος όροφος, 621 10  Σέρρες 

 

mailto:aggelidis@serres.pkm.gov.gr
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                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 
 

Έχοντας υπόψη : 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-

2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-

2016). 

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 

(ΦΕΚ 279/τ.Α/10-11-2005). 

7. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθμ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης». 

9. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 

για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

10. Την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

11. Την ΥΑ 6400/2060/14-6-1984 (ΦΕΚ 387Β) «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης και άρσης 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 2396/53». 

12. Το με αρ.πρωτ. 2196/20936/24-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & 

Επικοινωνιών του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα 

«Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων». 

13.  Η ΚΥΑ 129/2534/10 (ΦΕΚ 108Β) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου 

κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 

14. Το αρ.πρωτ. 92753/31-5-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΒΟΟΡ1Υ-ΟΘΑ) έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-

Οικονομικού Ν.Σερρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί έγκρισης 

αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο δύο καινούργιων ημιφορτηγών 4Χ4 τύπου pick up, από τη Π.Ε. 

Σερρών. 

15. Το με αρ.πρωτ. 335771(3160)/7-6-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008722164) της 

Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, περί προμήθειας δύο καινούργιων ημιφορτηγών 4Χ4 αυτοκινήτων, 

τύπου  pick up, για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, με 

επισυνατόμενη τεχνική έκθεση και τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια οχήματος. 

16. Την αρ.46/11/2-8-2021(ΑΔΑ:ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. 

περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Προμηθειών Π.Κ.Μ. 

17. Την αρ.511053(4123)/13-8-2021 πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6ΛΝ07ΛΛ-ΘΛ4, ΑΔΑΜ: 

21REQ009074610), που καταχωρήθηκε με α/α  3033 στο Βιβλίο Εγκρίσεων της υπηρεσίας.  

18. Την αριθμ. 962/34/24-8-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΕ37ΛΛ-964) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

   της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθειας δύο (2) 

καινούργιων ημιφορτηγών 4Χ4 αυτοκινήτων, τύπου  pick up, για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.199,99 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ)  και των όρων της διακήρυξης. 

 19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών. 
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συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου 

«Προμήθεια δύο (2) καινούργιων ημιφορτηγών 4Χ4 αυτοκινήτων, τύπου  pick up για τις 

ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

74.199,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)». 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 59.838,70 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

                                                           14.361,29 € Φ.Π.Α. 24% 

                                                                74.199,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

                 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων Π.Ε. 

Σερρών, Κ. Καραμανλή 36,  2ος όροφος στις  09/09/2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά με 

οποιοδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 2 :30 μ.μ., μέχρι και την 

προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 08/09/2021. Προσφορές που θα κατατίθενται 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται ως μη 

κανονικές. 

 

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: αρ.511053(4123)/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΝ07ΛΛ-

ΘΛ4 , ΑΔΑΜ: 21REQ009074610 )  με α/α καταχώρησης 3033 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής της υπηρεσίας. 

Διάρκεια Σύμβασης: Από 1-1-2022 έως 31-12-2022. 

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

προσμετρούμενες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 

από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

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

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

 

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

 

  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. 

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης 

νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

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

Κ. Καραμανλή 36, 2ος όροφος, τηλ. 2321350357, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr και από την 

ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών: www.pkm.gov.gr  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων  της Π.Ε. Σερρών, τηλ. 2321355112. 

http://www.pkm.gov.gr/
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                                                                ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α.1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
      Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

(στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 

κ α ι  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για 

την προμήθεια δύο (2) καινούργιων πετρελαιοκίνητων ημιφορτηγών 4Χ4 αυτοκινήτων, τύπου  

pick up για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.199,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η συμμετοχή στον διακηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, 

σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις  και  τις  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης και ιδιαίτερα της Τεχνικής Έκθεσης 

(Κεφάλαιο Β.2 του Παραρτήματος Ι) και των τεχνικών χαρακτηριστικών του Πίνακα 1 του 

Κεφαλαίου Β.3 του Παραρτήματος Ι, ενώ  είναι  δυνατό,  κατά  την  κρίση  της αρμόδιας Επιτροπής, 

να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. 

Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί  που δεν 

επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα 

σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής, ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν 

θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

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

εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

      Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

A.2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, 

τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα αρχή 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ που 

εδρεύει στις Σέρρες,  Κων.Καραμανλή 36, Τ.Κ. 62110. 

 

Υπηρεσία  Διενέργειας  Διαγωνισμού 

 

Υπεύθυνο για την διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών της 

Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπ.Πόρων της Π.Ε. Σερρών, η οποία στεγάζεται στις Σέρρες, Κων. 

Καραμανλή 36 τηλ.  2321350357, Fax: 2321350458. 

 

Αρμόδιοι για την Παροχή πληροφοριών 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων της Π.Ε. Σερρών, αρμόδιος 

υπάλληλος: Αγγελίδης Κων/νος, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών, στο τηλέφωνο 

2321350357, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr.  

   Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από  τον υπάλληλο της 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, κ. Ρακιτζή Πασχάλη τηλ. 2321355112, e-mail: 

rakitzis@serres.pkm.gov.gr. 

 

Διακήρυξη 

 

Η παρούσα διακήρυξη 5 3 4 3 2 7 ( 4 2 6 2 ) / 27-8-2021 
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Έργο 

 

Η προμήθεια που καλείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της  

Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Η αρμόδια για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών 

που έχουν υποβληθεί, επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Η 

ανωτέρω επιτροπή γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή.  

 

Επιτροπή Ενστάσεων 

 

Η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων, στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών, η οποία 

λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης. Η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή. 

     

Οικονομική Επιτροπή 

 

Το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών 

και το οποίο λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό αποφάσεις. 

 

Προσφέρων 

 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, 

που είναι αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του δημοπρατούμενου έργου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 

Αντίκλητος 

 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

 

Ανάδοχος 

 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

 

  Κατακύρωση 

 

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 

υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

 

Σύμβαση 

 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 

μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

 

Προϋπολογισμός 

 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου Έργου. 

 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονομικό 

αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
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Α.3 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

A.3.1  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με: 

 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-

2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-

2016). 

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 

(ΦΕΚ 279/τ.Α/10-11-2005). 

7. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθμ. 76928/9-7-2021 ΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 3075/τ.Β/13-7-2021). 

 

Α.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

 

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

β. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα . 

      Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

      Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται  απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. και β., (παράγραφος 1 του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016) απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του 

παραβόλου είναι ίσο με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

A.3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 

επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, είναι αόριστες ή 

ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή και αιρέσεις, 
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χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

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

είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

                                                                              

Α.4 

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

Α.4.1   ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η  διάθεση  της  Διακήρυξης  γίνεται  από  την  έδρα της  Π.Ε. Σερρών  -  Τμήμα  Προμηθειών, 

και  η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως χωρίς αντίτιμο, είτε με courier (με χρέωση του 

παραλήπτη), είτε από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών  www.pkm.gov.gr 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η Π.Ε. Σερρών δεν έχει καμία 

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

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

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Π.Ε. Σερρών και να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Α.4.2 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

       Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε 

περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 

7 του άρθρου 28 του Ν.4412/2016, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

      Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο  

δεν  είναι  πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, 

δικαιούνται να ζητήσουν από τον Αρμόδιο για την Παροχή Πληροφοριών, νέο πλήρες αντίγραφο. 

 

 

Α.5 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων της 

Π.Ε. Σερρών, η οποία στεγάζεται επί της οδού Κων.Καραμανλή 36, στον 2ο όροφο, στις Σέρρες, 

Τ.Κ. 621 10 τηλ.  2321350357, Fax: 2321350458, στις 09/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα  9:00 

π.μ. 

                                                                          

                                                                                Α.6 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

A.6.1   ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

  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. 

http://www.pkm.gov.gr/
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  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης 

νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 

των προσωρινών συμπράξεων. Η αναθέτουσα αρχή δεν απαιτεί από τις εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. 

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

κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση 

της σύμβασης. 

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

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

κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 

τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

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

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

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου. 

 

 

Α.6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

 

1. οικονομικοί φορείς σε βάρος των οποίων υπάρχει  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 (ЕЕ С 

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 

(ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (A' 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 



ΑΔΑ: ΩΥΥΑ7ΛΛ-Ε1Ρ



 

 

 9 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 

της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) 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 εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

      Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει παρέκκλιση: 

  από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων 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, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
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α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας 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, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 των οικονομικών 

φορέων 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 ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας 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 79 του ν.4412/2016, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του. 

            

         Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής  προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 

καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για 

έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό. 

 

 

                                                                              Α.7 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ορίου παράτασης ισχύος 

των προσφορών τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα 

απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε 

περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής 

τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται. 
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Α.8 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Οι προσφορές θα αναφέρονται στην προμήθεια και των δύο οχημάτων. Δεν γίνονται δεκτές  

εναλλακτικές προσφορές ή  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο  έ ν α  α π ό  τ α  δ ύ ο  ο χ ή μ α τ α .  

 

 

Α.9 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Εξωτερικά στον κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

- Ο τίτλος της σύμβασης 

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

 

       Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται οι υποφάκελοι των προσφορών 

με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: 

   

 1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου A.10, τοποθετημένα σε 

σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που 

φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα 

φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, 

που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο υποφάκελος της οικονομικής 

προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. 

     Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

       Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα 

από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

     Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα 

ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο. 

     Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους 

τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή εφόσον αυτοί δεν 

μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια (prospectus) που τυχόν 

θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς » και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλων των μελών της. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
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ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

 

 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα 

από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

 

 

                                                                         Α.10 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

   Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως 

σφραγισμένο φάκελο, φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής» που θα περιέχει: 

  

Α) συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρ. 1 του άρθρου 79 

του Ν.4412/2016. Οδηγίες για τη σύνταξη του ΕΕΕΣ περέχονται στο Παράρτημα VI που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 

συμπληρώσουν τα πεδία όλων των ενοτήτων των Μερών. 

 

Διευκρίνιση για το ΕΕΕΣ: 

 

1.Κατά την υποβολή του  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι δυνατή  με μονή 

την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.6.2 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. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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 οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω 

ΕΕΕΣ, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Β)  Εγγύηση συμμετοχής, ύψους χιλίων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών 

(1.196,77 €), ήτοι 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ. 

 

 
                                                                        Α.11 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α.11.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Η Τεχνική Προσφορά με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  που συμπληρώνεται σύμφωνα με 

το υπόδειγμα του Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης, καθώς 

και prospectus με τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος τοποθετείται, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο Προσφοράς.Εκτός από τα παραπάνω ο φάκελος της Τεχνικής 

Προσφοράς θα περιέχει επίσης και τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται 

από την παράγραφο «Συγγραφή υποχρεώσεων» του κεφαλαίου Β.2 «Τεχνική Έκθεση» του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.   

 

   Α.11.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

 

      Η Οικονομική Προσφορά, που συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο Προσφοράς. 
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Στην οικονομική προσφορά ο συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει την προσφερόμενη τιμή, 

εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω : 

 

(α) η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

  (β)  προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο  

         νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

(γ) εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

(δ) προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

  (ε)  η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

(στ) αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του     

        προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της            

        προσφοράς του. 

 

 

                                                                         Α.12  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

      Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, 

είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Τμήμα Προμηθειών της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, η οποία στεγάζεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 36 Τ.Κ. 62110 

στις Σέρρες, 2ος όροφος, τηλ. 2321350357. Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, 

αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία Διενέργειας έως και την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού. 

     Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 

των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τους ως άνω τρόπους. 

    Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφτασαν 

έγκαιρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως μη 

κανονικές.  

      Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. 

 

                                                                          Α.13 

Α.13.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

Επιτροπή στα Γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων της Π.Ε. Σερρών, κατά σειρά 

επίδοσης των προσφορών. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

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

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών. 

Ελέγχονται, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Φάκελοι 

Τεχνικών Προσφορών. Ελέγχονται, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια 

Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών κατά φύλλο. Οι φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ' ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί 

την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μετά από πρόσκληση. 

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

αρτιότητα αυτών, και στη συνέχεια αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες προσφορές ανακοινώνει τα 

ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκαν. 

 Μετά το πέρας του 1ου σταδίου του διαγωνισμού αποσφραγίζονται οι Φάκελοι της 

Οικονομικής Προσφοράς την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί μετά από πρόσκληση. 
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Ελέγχονται, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία των Φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς κατά φύλλο. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 

παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία. 

α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό 

στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

β. Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με την 

προσφερόμενη τιμή. 

    Εναλλακτικά , κατά την κρίση της επιτροπής και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 

117 του Ν.4412/2016, μπορεί να γίνει η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μία δημόσια 

συνεδρίαση. 

 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν απ’αυτούς. Το 

δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015). 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Π.Ε. Σερρών σε τρία (3) όμοια αντίτυπα. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 

τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. 

  Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

 

                                       

        Α.13.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

        Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης 

κατάθεσης κάθε προσφοράς καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

στοιχείων τεχνικής επάρκειας κάθε προσφοράς.  

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

δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας, απορρίπτεται ως μη κανονική και δεν 

προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης. 

        Η Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των 

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

προδιαγραφές που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Κεφ. Β.3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας και εφόσον αυτές πληρούνται, προχωρά στην αξιολόγηση των 

Οικονομικών Προσφορών.Αφού η Επιτροπή αξιολογήσει τις Οικονομικές Προσφορές, εισηγείται στο 

αρμόδιο όργανο – Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του 

τελικά επικρατέστερου υποψηφίου. 

       Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα (συμφερότερη) 

από οικονομική άποψη προσφορά. Ο όρος «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 

αναφέρεται στην προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος.  
 

Α.14 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

       Η Επιτροπή Διενέργειας έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, τηρώντας τις αρχές της 

ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητά από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται  
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ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 

έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης.  

                                                          

                                                                  

                                                                         A.15 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Προσφορές  που  δεν  καλύπτουν  πλήρως  απαράβατους  όρους  της  Α.6.2  θα 

απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

 2. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

3. Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  από  το  ζητούμενο  χρόνο  ισχύος  απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

5. Προσφορά  που  δεν  καλύπτει  πλήρως  απαράβατους  όρους  της  Διακήρυξης  (όπου 

αναφέρονται), θα απορρίπτεται.  

6. Προσφορά  που  παρουσιάζει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής 

Διενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της Διακήρυξης, θα απορρίπτεται. 

7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου, θα 

απορρίπτεται.           

 

                                                                              A.16 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

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

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

ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής (Ν.2672/1998 - Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

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

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) είναι: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την υποβολή τους ή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου(άρθρο 80 του ν. 4412/2016). Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

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

σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 

φορέας δεν 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 (άρθρο 80 του ν. 4412/2016). 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις 
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016). 

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016) . 

5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, έκδοσης τριάντα (30) εργασίμων ημερών πριν την 

υποβολή της. 

6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

7. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης (στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο), έκδοσης τριάντα (30) εργασίμων ημερών πριν την υποβολή τους. 

 

 

 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 

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

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

προσκόμισή του είναι οι διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε., και για τις Α.Ε. ο 

Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

         2.   Όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση του νομικού    

                προσώπου και τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο. 

 

 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 

   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ενωση. 
                         

                       Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

 

 

1.   Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

2.    Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή 

δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. 

3.   Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

 

                                                                             Α.17 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α.17.1   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 

τιμής, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Κεφάλαιο Β. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

Π.Κ.Μ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το   

άρθρο 105 του ν.4412/2016.  
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Α.17.2   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το 

δικαίωμα: 

•  να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.  

•  να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

•  να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2014/24. 

 

 

Α.18 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

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

οποίας παρέχεται στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. 

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

καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με 

βάση την Κατακύρωση, την Διακήρυξη και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και 

κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης 

προμήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ενημέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων των προαναφερομένων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από σχετική πρόταση 

του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συμβατικού Τιμήματος, όλων ή 

μέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται στην αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων. 

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

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

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση  καλής  

εκτέλεσης  των  όρων  της  Σύμβασης  που  θα  ανέρχεται  στο  4%  του Συμβατικού Τιμήματος 

του Έργου χωρίς Φ.Π.Α. 

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

τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

 

                                                                           

                                                                             Α.19 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Α.19.1   ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

Η παράδοση των αυτοκινήτων θα γίνει εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Π.Ε. 

Σερρών (Κωδ. NUTS:EL526). 

Η παραλαβή των αυτοκινήτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται άμεσα με την προσκόμισή του στην Π.Ε. Σερρών. 

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

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

φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί 

όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη 

συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την 

προμήθεια που ανέλαβε. 
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Α.19.2  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

     Η πηγή χρηματοδότησης του διαγωνισμού αυτού είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών και συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 

1731.α.01 του Φ.721. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων  

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

χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 

Η πληρωμή θα γίνεται από τις πιστώσεις της Π.Ε. Σερρών μετά την παραλαβή του τιμολογίου 

και σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι: 

 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 

β) Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του προμηθευτή. 

 

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

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από 

το νόμο κρατήσεις. 

 

Α.19.3   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του συμβατικού υλικού, με απόφαση 

της ΠΚΜ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο προμηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το υλικό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που  

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

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 Α.19.4    ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

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

ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το 

συμβατικό υλικό, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν:  

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε, παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη της Π.Ε. Σερρών 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

         Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί         

   η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του  

   νέου διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του. 

Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού 

γίνεται δεκτή. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση, με 

απόφαση της ΠΚΜ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης.Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του 
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προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών της Π.Ε. Σερρών ή ακόμα και από το σύνολο 

των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

203 του ν.4412/2016. 

 

Α.19.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

      Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία παραιτούνται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης, για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που έχει σχέση με αναβολή, 

ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού που προκύπτει από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως 

τη σύναψη της σύμβασης. 

         Για κάθε διαφορά που θα προκύπτει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί με την ανάδοχο 

εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποκλειστικά κατά τόπον 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Σερρών.  

 

 

Α.20 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

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

πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

Α.21 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

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

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 

η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

  Οι εγγυήσεις της προηγούμενης παραγράφου  περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  

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,  

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

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

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

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και  
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 
 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση  υποχρεούται  να  καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων (α) έως (ζ) της ανωτέρω 

παραγράφου (Α.21) και τα ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς προμήθεια είδος. 

(ΙΙ)  Την  ημερομηνία  λήξης  της  ισχύος  της  εγγύησης.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  είναι 

μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική εκτέλεση της 

σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

   

 

                                                                             Α.22 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

κατακύρωσης και  κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για  

το σκοπό αυτό,  τα δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που υποβάλλονται  από τους  προσφέροντες, εκτός  

εάν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις της παρούσας, τόσο  κατά  το  πρώτο στάδιο (κατάθεση 

προσφορών)  όσο  και κατά το στάδιο της κατακύρωσης, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία όσο το   

δυνατόν  πλησιέστερη του χρόνου υποβολής  τους, και πάντως µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

δηµοσίευσης της διακήρυξης (στην περίπτωση των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής 

προσφοράς) ή της έγγραφης ειδοποίησης (στην περίπτωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

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

οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά τη δήλωση και µέχρι την ηµέρα  

της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο µέχρι την 

ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

 

                                                                               Α.23 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 

 

     Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του 

Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

     Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, 

μόνο στην  περίπτωση που  εκείνος  που  τον  υποκαθιστά  ανταποκρίνεται  στα  κριτήρια  

επιλογής  που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 

εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 
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                                                                            Α.24  

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 του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει 

γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 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 και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο μέλλον. 

       Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις και γενικότερα να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε 

να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

      Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή 

πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε  αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία 

της παροχής  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  του  Έργου  και  αφορούν 

σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα, ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

 

Α.25  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

          Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

           Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών 

από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

                                                                            Α.26 

ΛΥΣΗ–ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

      Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύει, τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

      Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. 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 αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η  
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Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. 

     Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α)  Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 

διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β)  Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του 

πράξουν το ίδιο. 

γ)  Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα 

πράξουν το ίδιο. 

      Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 

αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 

      Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με 

την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

     Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα 

από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα 

πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.  

       Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 

κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί 

στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, 

να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.  

 

 
                                                                            Α.27 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

 

   Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

   Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα 

παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στις Σέρρες. 

 

 

                                                                               Α.28 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

     Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών και του αναδόχου βάσει 

κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31-12-2022 με δυνατότητα παράτασής της ή τροποποίησής της 

εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη, όταν προκύπτουν αντικειμενικά  
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αιτιολογημένες περιπτώσεις, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.   
  

 

     

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                    Τα μέλη:   
    

                                                                                              Μήττας Χρήστος 

Αηδονά-Αθανασιάδου Αθηνά                                              

                                                                                              Μπάτος Σωτήριος                                                                                               

     

                                                                                              Δερμεντζοπούλου Μαρία 

                                                                                               

                                                                                              Κούης Κωνσταντίνος 

                                                                                                

                                                                                              Καζαντζίδης Παντελεήμων 
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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι 

 

                                             Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

                                                 Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

  Η προμήθεια δύο (2) καινούργιων πετρελαιοκίνητων ημιφορτηγών 4Χ4 αυτοκινήτων, τύπου  

pick up για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.199,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)». 

 

Κωδικός CPV: 34131000-4 «Ημιφορτηγά αυτοκίνητα» 

 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.):    59.838,70 € 

 Φ.Π.Α. (24%):                                              14.361,29 € 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.):         74.199,99 € 

 

 

 

                                                      Β.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια δύο (2) καινούργιων   αυτοκινήτων 

φορτηγών, 4Χ4, ανοιχτού τύπου (pick up), με διπλή καμπίνα (double cab), και καύσιμο πετρέλαιο». 

Πρόκειται για δύο καινούρια οχήματα, 4Χ4 με ανοιχτή καρότσα τύπου ''pick up truck'', διπλοκάμπινα 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις μεταφορικές ανάγκες της Υποδ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Σερρών σε μεταφορά προσωπικού στους χώρους εργοταξίων ή ευθύνης της 

υπηρεσίας καθώς και υλικών για την εκτέλεση εργασιών.    

Τα προς προμήθεια οχήματα θα πρέπει να είναι Πετρελαιοκίνητα – με κίνηση και στους 

τέσσερις τροχούς (4Χ4), καινούρια, να είναι πρόσφατου έτους κατασκευής, χωρίς δεσμεύσεις, όρους 

ή περιορισμούς και κάθε ένα όχημα να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

➢ Τύπου 4Χ4 διπλής καμπίνας με τέσσερις πόρτες.  

➢ Το κουβούκλιο του οχήματος (καμπίνα επιβατών) θα είναι από την αρχική του κατασκευή εξ 

ολοκλήρου κλειστό μεταλλικό, θα φέρει σε όλες τις πόρτες, κλειδαριές ασφαλείας, παράθυρα με 

τζάμια ασφαλείας με απορρόφηση θερμότητας, αντηλιακά σκιάδια εμπρός, ενώ θα είναι 

εφοδιασμένο με δυο πλευρικούς εξωτερικούς καθρέπτες και έναν εσωτερικό. Ο χώρος των 

επιβαινόντων θα φέρει διπλή σειρά καθισμάτων, θα έχει την δυνατότητα μεταφοράς πέντε 

επιβατών μετά του οδηγού με πλήρως ρυθμιζόμενο το κάθισμα του οδηγού. Όλα τα καθίσματα 

(εμπρόσθια και οπίσθια) θα φέρουν ζώνες ασφαλείας με ηχητική υπενθύμιση πρόσδεσης (για 

οδηγό και συνοδηγό)  και στηρίγματα κεφαλής (προσκέφαλα) εγκεκριμένου τύπου. Από την 

άποψη της ασφαλούς οδήγησης θα υπάρχει πλήρης πινάκας οργάνων λειτουργίας και έλεγχου με 

όλα τα απαραίτητα όργανα.  

➢ Το πλαίσιο μπορεί να είναι προωθημένης ή μη οδήγησης. Η ακτίνα στροφής του πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν μικρότερη. Η κατασκευή του πλαισίου του  οχήματος θα είναι τέτοια ώστε να 
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ανταποκρίνεται στις κάθε είδους καταπονήσεις και βαριά φορτία. Το όχημα θα περιλαμβάνει ότι 

απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ. Κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρεβλώσεις τα οποία δεν οφείλονται σε κακή 

χρήση ή απροσεξία των οδηγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη, ολόκληρα ή τμήμα τους ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης. 

➢ Το όχημα (το ένα από τα δύο) θα φέρει στο πίσω μέρος κοτσαδόρο για πρόσθετη μεταφορική 

ικανότητα. Ο κοτσαδόρος θα μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 3.500 kg. Στο εμπρός και πίσω 

μέρος το όχημα θα φέρει κρίκο ή άγκιστρο για την ρυμούλκηση του ίδιου του οχήματος σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του.(Η ανωτέρω απαίτηση αναφέρεται σε ένα από τα δύο υπό 

προμήθεια οχήματα). 

➢ Τα ελαστικά στους τροχούς των οχημάτων θα είναι, των προβλεπόμενων διαστάσεων από το 

εργοστάσιο κατασκευής και κατάλληλα για τον σκοπό τον όποιο προορίζονται το όχημα. Οι 

ζάντες των τροχών θα είναι ατσάλινες ή κράματος αλουμινίου εγκεκριμένου τύπου και αναλόγων 

διαστάσεων, προβλεπόμενες από την αρχική κατασκευή του οχήματος.  

➢ Το χρώμα των οχημάτων θα είναι άριστης ποιότητας. 

➢ Το σύστημα φωτισμού και σήμανσης και ο λοιπός εξοπλισμός των οχημάτων κ.τ.λ. θα είναι 

σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Επίσης απαιτείται επαρκής φωτισμός 

καμπίνας, φωτισμός (σποτ) οδηγού και συνοδηγού.  

➢ Οι πίνακες οργάνων (ταμπλό) θα πρέπει να είναι φωτιζόμενοι με όλα τα όργανα του, ήτοι 

ταχύμετρο, στροφόμετρο, χιλιομετρητής, δείκτης στάθμης καυσίμου, δείκτης θερμοκρασίας 

ύδατος ψύξεως του κινητήρα, δείκτης πιέσεως λαδιού και λοιπές ενδεικτικές λυχνίες. 

➢ Τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με: 

Συσκευή κλιματισμού ικανής απόδοσης με χειρισμό τριών ή περισσοτέρων ταχυτήτων, 

τοποθετημένη σύμφωνα με τα εργοστασιακά πρότυπα. 

➢ Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος. Θα είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό 

χειρόφρενου που θα επενεργεί, κατά προτίμηση στους οπίσθιους τροχούς. Οι μηχανισμοί πέδησης 

των τροχών θα είναι οπωσδήποτε δισκόφρενα εμπρός και τουλάχιστον ταμπούρα πίσω. 

Η ύπαρξη από κατασκευή των οχημάτων, συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (A.B.S.) είναι 

υποχρεωτική. 

➢ Το σύστημα οδήγησης (τιμόνι) θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρος των οχήματος και θα φέρει 

υδραυλικό ή άλλο μηχανισμό υποβοήθησης. Το τιμόνι θα φέρει κολώνα ρυθμιζόμενη εμπρός 

/πίσω και πάνω /κάτω. 

➢ Το όχημα θα φέρει κινητήρα κυβισμού ≥2000cm³, 2,0L, με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:  

➢ Περιβαλλοντικής απόδοσης EURO CLASS: EURO σειράς 6 και άνω (νεώτερη π.χ. 6b, 6d) 

➢ Ισχύς μεγαλύτερη ή ίση των 150Hp (110 KW).  

➢ Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκινητήρας τετράχρονος, υδρόψυκτος, τουλάχιστον 

τετρακύλινδρος, και θα πληροί από άποψη θορύβου και ρύπων όλες τις προϋποθέσεις, δεσμεύσεις 

και περιορισμούς των οχημάτων. 
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➢ Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα πρέπει να είναι μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, έξι (6) 

τουλάχιστον διαβαθμίσεων (ταχυτήτων) και επιπλέων μια της όπισθεν, καθώς και μηχανισμό 

μετάδοσης κίνησης στους τέσσερις (4) τροχούς. Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής κίνησης στους 

δύο ή και στους τέσσερις τροχούς και η σύμπλεξη και αποσύμπλεξη της τετρακίνησης θα γίνεται 

με εύκολο τρόπο από την καμπίνα του οδηγού.  

➢ Τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα (1) ή δύο (2) εμπρόσθιους ηλεκτροκίνητους 

υαλοκαθαριστήρες, με δυνατότητα πλήρους καθαρισμού του ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), 

τουλάχιστον δύο συνεχών ταχυτήτων και μιας διακεκομμένης καθώς και ηλεκτρικό σύστημα 

πλύσεως του ανεμοθώρακα. 

➢ Ο ανεμοθώρακας του οχήματος πρέπει αν είναι από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου 

ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκλείεται ο θρυμματισμός του σε περίπτωση ατυχήματος. Ο 

ανεμοθώρακας πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής και να μην προκαλεί παραμόρφωση των 

αντικειμένων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εσωτερικά θα φέρει αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης. 

➢ Το όχημα θα φέρει ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και χειροκίνητα πίσω. Το παράθυρο του οδηγού 

θα φέρει σύστημα αντιπαγίδευσης.  

➢ Το όχημα θα φέρει προβολείς ομίχλης εμπρός, αλογόνου. 

➢ Το όχημα θα φέρει εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους.  

➢ Το όχημα θα φέρει σύστημα απόψυξης πίσω παραθύρου καμπίνας.  

➢ Η καρότσα θα είναι πλήρης και στο πίσω μέρος θα φέρει πόρτα ανοιγόμενη σε όλο το πλάτος της. 

Η πόρτα θα ασφαλίζει στη κλειστή θέση, θα στερεώνεται με αλυσίδα ή άλλη διάταξη στην 

οριζόντια θέση. Θα φέρει εκατέρωθεν άγκιστρα για το δέσιμο τυχόντων υλικών φόρτωσης. Η 

καρότσα θα φέρει προστατευτικό αντιολισθητικό πλαστικό κάλυμμα στο σύνολό της.  

➢ Το όχημα (το ένα από τα δύο) θα φέρει μπάρες οροφής, τουλάχιστον δύο (2), που θα αποτελούν 

τη βάση για διάφορα μεταφορικά αξεσουάρ οροφής. (Η ανωτέρω απαίτηση αναφέρεται σε ένα 

από τα δύο υπό προμήθεια οχήματα). 

➢ Το κάθε όχημα θα φέρει ταπέτα δαπέδου παντός καιρού από ελαστικό υλικό, με περιμετρικό 

χείλος και το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του μοντέλου του υπό προμήθεια 

οχήματος. Τα ταπέτα δαπέδου θα είναι κατασκευασμένα στα μέτρα του οχήματος και θα 

παρέχουν προστασία από λάσπες και χώματα. Το ταπέτο του οδηγού θα στερεώνεται με ασφάλεια 

στο δάπεδο για να μην μετακινείται.  

➢ Το κάθε όχημα θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα δαπέδου σασί προστασίας κυρίως των 

μηχανικών μερών του οχήματος.   

➢ Το κάθε όχημα θα φέρει ηχοσύστημα με ραδιόφωνο ΑΜ/FM, CD player, υποδοχή USB για τη 

σύνδεση εξωτερικών συσκευών και ασύρματη σύνδεση Bluetooth.  

➢ Τέλος το κάθε όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικό τροχό ίδιων διαστάσεων με τους 

βασικούς, από πλήρη σειρά αναγκαίων εργαλείων συντήρησης (κλειδιά, γρύλο κλπ.), με 

εργαλειοθήκη καθώς και από τον κάτωθι ειδικό εξοπλισμό: 

▪ Τρίγωνο στάθμευσης. 

▪ Δυο (2) πυροσβεστήρες ένα του 1,5 kg και ένα τύπου Ξηράς Κόνεως  των 6kg ή ανάλογης 

κατασκευαστικής ικανότητος, και εγκεκριμένου τύπου, με τη βάση τους σε προσιτή θέση. 
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▪ Φαρμακείο κατάλληλα τοποθετημένο. 

▪ Λασπωτήρες για τους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς. 

▪ Ένα υδραυλικό ή μηχανικό γρύλο. 

▪ Τεχνικά εγχειρίδια χειρισμού στην ελληνική γλωσσά ( τεμάχια 2). 

▪ Κατάλογο ανταλλακτικών εικονογραφημένο (τεμάχια 2).  

      

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Μαζί με την τεχνική  προσφορά (στον ίδιο φάκελο) θα δίνονται: 

1. Πιστοποιητικό τελωνισμού παρόμοιου οχήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες δεσμεύσεις και 

προϋποθέσεις της Ελληνικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας  ή Υπεύθυνη δήλωση που θα 

περιγράφει πλήρως το προσφέρον όχημα (εργοστασιακός τύπος, τύπος κινητήρα λοιπός 

εξοπλισμός) και ότι κατά την παράδοση θα έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό τελωνισμού του 

συγκερκιμένου οχήματος και ότι θα πάρει την απαιτουμένη για την κυκλοφορία του οχήματος 

έγκριση τύπου μέχρι και την άδεια κυκλοφορίας με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή 

(δαπάνη του προμηθευτή είναι το κόστος εκτελωνισμού, το τέλος ταξινόμησης, το 

παράβολο ταξινόμησης, τα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια του οχήματος για ένα χρόνο, τα 

έξοδα έκδοσης πινακίδων και ο ΦΠΑ). 

2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία θα είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα,  από τη γλώσσα της 

χώρας προέλευσης του οχήματος 

3. Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών με τον κωδικό τους αριθμό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο των οχημάτων (ή τον προμηθευτή) για την 

εξασφάλιση προμήθειας ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια και την ύπαρξη 

επίσημου service στην Π.Ε. Σερρών ή όμορης Π.Ε.. 

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών τουλάχιστον για δύο (2) έτη τουλάχιστον. 

Κατά το χρόνο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή αντικαθιστά τα τμήματα 

του εξοπλισμού που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά, εκτός αν αυτά θεωρούνται αναλώσιμα 

(π.χ λαμπτήρες), ή αν η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό ή ακραίους εξωγενείς παράγοντες. 

Η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας έναντι σκουριάς θα είναι τρία (3) τουλάχιστον έτη. 

Όλες οι επισκευές θα γίνονται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.  

6. Θα πρέπει να δηλωθούν απαραίτητα τα πλησιέστερα συνεργεία που θα εκτελούν τη 

συντήρηση κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως, καθώς και οι αποθήκες ανταλλακτικών.  

7. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται και τα έξοδα του απαιτούμενου πρώτου service των 

οχημάτων (υπηρεσία και απαραίτητα αναλώσιμα).  

 

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Κατά την παραλαβή των οχημάτων μετά την ταξινόμηση τους και τον εφοδιασμό τους με 

κρατικές πινακίδες θα δοκιμαστούν σε πορεία 100 χιλιομέτρων με έξοδα του προμηθευτή 

(καύσιμα κ.λπ.). 

2. Τα οχήματα θα φέρουν βιβλία συντήρησης. 
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3. Η παράδοση θα γίνει στην Π.Ε. Σερρών στις Σέρρες. 

4. Χρόνος παράδοσης έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης . 

 

             

 

 

      Εκτός των υποχρεώσεων του υποψηφίου αναδόχου που αναφέρονται στην παραπάνω 

Τεχνική Έκθεση, αυτός υποχρεούται να εφοδιάσει τα οχήματα με τα διακριτικά γνωρίσματα 

που πρέπει να φέρουν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 

παρ. 2 της ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010), ήτοι:  

α) λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους 10 εκατοστών στη μέση περίπου του  αμαξώματος, 

παράλληλα προς το έδαφος,  

β) ένδειξη και στις δύο πλαϊνές πλευρές των αυτοκινήτων ολόκληρου του τίτλου της 

υπηρεσίας στην οποία ανήκουν. 
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                                                            Β.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
        Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιλογή είναι οι εξής: 

 

 

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τύπος Αμαξώματος 

Διπλής καμπίνας με τέσσερις 

πόρτες 

Σύστημα Κίνησης 4Χ4 με επιλογή 

Επιβάτες 5 

   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  

Euro class 

Κατηγορίας EURO 6 και νεώτερη 

(6b, 6d κτλ) 

Κατανάλωση καυσίμου (μικτός κύκλος) Μικρότερη από 9,5 

Κατανάλωση καυσίμου (αστικός κύκλος) Μικρότερη από 10,7 

   

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

Τύπος (κωδικός) Κινητήρα 

από 2,0 lt ως 3,0 lt, turbo 

intercooler 

Κυβισμός (κ.εκ.) >=2000 

Κύλινδροι  4 σε σειρά 

Μηχανισμός βαλβίδων 16-βάλβιδος 

Τροφοδοσία 

Σύστημα άμεσου ψεκασμού με  

τεχνολογία Common rail 

Τύπος καυσίμου Πετρέλαιο 

Ισχύς >= 150 HP 

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 

Μηχανικό 6 σχέσεων 

(τουλάχιστον) 

  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ  

Εμπρός αναρτήσεις Διπλά ψαλίδια 

Πίσω αναρτήσεις 

Φύλλα σούστας με αμορτισέρ 

διπλής ενέργειας 

Εμπρός φρένα Αεριζόμενα  δισκόφρενα  

Πίσω φρένα Ταμπούρα 

Immobiliser Ναι 

Κεντρικό ηλεκτρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό Ναι 

Αερόσακοι οδηγού -συνοδηγού Ναι 

Πλευρικοί αερόσακοι και Αερόσακοι τύπου κουρτίνας 

(αερόσακοι οροφής) Ναι 

Σύστημα υποβοήθησης φρένων Ναι 

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα Ναι 

Μηχανική κύλιση, ανάκλιση και ρύθμιση ύψους 

καθίσματος οδηγού Ναι 
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Πίσω προσκέφαλα 3 (ένα για κάθε θέση επιβάτη) 

Cruise Control Ναι 

Χειρισμός ηχοσυστήματος στο τιμόνι Ναι 

Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός ζωνών ασφαλείας Ναι 

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα Ναι 

ABS  Ναι 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 

 

Ολικό μήκος (χιλ) > 5200 

Ολικό πλάτος (χιλ) >1800 

Μεταξόνιο (χιλ) >3000 

Πλάτος καρότσας (χιλ) >=1470 

Μήκος Καρότσας (χώρος φόρτωσης) (χιλ) >=1520 

Ωφέλιμο φορτίο (kg) >900 

Γωνία προσέγγισης (degree) >=28ο  

Γωνία αναχώρησης (διαφυγής) (degree) >=24ο 

Γωνίας ράμπας (degree) >=22ο 

Γωνία αναρρίχησης (degree) >=40ο 

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χιλ) >=250 

Βάθος διέλευσης (χιλ)  >=700 

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (kg) >=3000 

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg) >=750 

Ρεζερβουάρ (lt) >=60 

    

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Μπροστινοί προβολείς ομίχλης Ναι 

Ενσωματωμένα φλας στους καθρέπτες Ναι 

Ατσάλινες ζάντες Ναι 

Ρεζέρβα ίδιων διαστάσεων με τα βασικά  

ελαστικά και με ατσάλινη ζάντα Ναι 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες θερμαινόμενοι Ναι 

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ναι 

Air -condition Ναι 

Ηχοσύστημα Ράδιο/CD με 4 ηχεία, υποδοχή USB Ναι 

Μπροστινοί λασπωτήρες Ναι 

Πίσω λασπωτήρες Ναι 

Προστατευτικό κάλυμμα δαπέδου σασί  Ναι 

Βασικές μπάρες οροφής Ναι (στο ένα από τα δύο οχήματα) 

Γάντζος δαπέδου στην καρότσα >=4 

Υφασμάτινα καθίσματα σκούρου χρώματος Ναι 

Εμπρός θήκες μπουκαλιών-ποτηριών Ναι 

Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά Ναι 

Κιτ πρώτων βοηθειών, προειδοποιητικό τρίγωνο Ναι 

Προστατευτικό αντιολισθητικό πλαστικό κάλυμμα 

καρότσας 

 

Ναι 

Εργαλειοθήκη και γρύλος Ναι 
 

 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης οποιασδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα υπάρξει 

αποκλεισμός της συμμετέχουσας εταιρίας. 
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                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
   

                        

                       α)  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Συμμόρφωση με τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Τύπος Αμαξώματος 

Διπλής καμπίνας με 

τέσσερις πόρτες 

 

Σύστημα Κίνησης 4Χ4 με επιλογή  

Επιβάτες 5  

    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

  

Euro class 

Κατηγορίας EURO 6 και 

νεώτερη (6b, 6d κτλ) 

 

Κατανάλωση καυσίμου (μικτός 

κύκλος) Μικρότερη από 9,5 

 

Κατανάλωση καυσίμου (αστικός 

κύκλος) Μικρότερη από 10,7 

 

    

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ   

Τύπος (κωδικός) Κινητήρα 

από 2,0 lt ως 3,0 lt, turbo 

intercooler 

 

Κυβισμός (κ.εκ.) >=2000  

Κύλινδροι  4 σε σειρά  

Μηχανισμός βαλβίδων 16-βάλβιδος  

Τροφοδοσία 

Σύστημα άμεσου 

ψεκασμού με  

τεχνολογία Common rail 

 

Τύπος καυσίμου Πετρέλαιο  

Ισχύς >= 150 HP  

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 

Μηχανικό 6 σχέσεων 

(τουλάχιστον) 

 

   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ 

  

Εμπρός αναρτήσεις Διπλά ψαλίδια  

Πίσω αναρτήσεις 

Φύλλα σούστας με 

αμορτισέρ διπλής 

ενέργειας 

 

Εμπρός φρένα Αεριζόμενα  δισκόφρενα   

Πίσω φρένα Ταμπούρα  

Immobiliser Ναι  

Κεντρικό ηλεκτρικό κλείδωμα 

θυρών με τηλεχειρισμό Ναι 

 

Αερόσακοι οδηγού -συνοδηγού Ναι  

Πλευρικοί αερόσακοι και 

Αερόσακοι τύπου κουρτίνας Ναι 
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(αερόσακοι οροφής) 

Σύστημα υποβοήθησης φρένων Ναι  

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης 

σε ανηφόρα Ναι 

 

Μηχανική κύλιση, ανάκλιση και 

ρύθμιση ύψους καθίσματος οδηγού Ναι 

 

Πίσω προσκέφαλα 

3 (ένα για κάθε θέση 

επιβάτη) 

 

Cruise Control Ναι  

Χειρισμός ηχοσυστήματος στο 

τιμόνι Ναι 

 

Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός 

ζωνών ασφαλείας Ναι 

 

Υποβοήθηση εκκίνησης σε 

ανηφόρα Ναι 

 

ABS  Ναι  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 

  

Ολικό μήκος (χιλ) > 5200  

Ολικό πλάτος (χιλ) >1800  

Μεταξόνιο (χιλ) >3000  

Πλάτος καρότσας (χιλ) >=1470  

Μήκος Καρότσας (χώρος 

φόρτωσης) (χιλ) >=1520 

 

Ωφέλιμο φορτίο (kg) >900  

Γωνία προσέγγισης (degree) >=28ο   

Γωνία αναχώρησης (διαφυγής) 

(degree) >=24ο 

 

Γωνίας ράμπας (degree) >=22ο  

Γωνία αναρίχησσης (degree) >=40ο  

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 

(χιλ) >=250 

 

Βάθος διέλευσης (χιλ)  >=700  

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα 

(kg) >=3000 

 

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς 

φρένα (kg) 
>=750 

 

Ρεζερβουάρ (lt) >=60  

     

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

Μπροστινοί προβολείς ομίχλης Ναι  

Ενσωματωμένα φλας στους 

καθρέπτες Ναι 

 

Ατσάλινες ζάντες Ναι  

Ρεζέρβα ίδιων διαστάσεων με τα 

βασικά  

ελαστικά και με ατσάλινη ζάντα Ναι 

 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες 

θερμαινόμενοι Ναι 

 

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ναι  

Air -condition Ναι  

Ηχοσύστημα Ράδιο/CD με 4 ηχεία, 

υποδοχή USB 

Ναι  
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Μπροστινοί λασπωτήρες Ναι  

Πίσω λασπωτήρες Ναι  

Προστατευτικό κάλυμμα δαπέδου 

σασί  

Ναι  

Βασικές μπάρες οροφής 

Ναι (στο ένα από τα δύο 

οχήματα) 

 

Γάντζος δαπέδου στην καρότσα >=4  

Υφασμάτινα καθίσματα σκούρου 

χρώματος 

Ναι  

Εμπρός θήκες μπουκαλιών-

ποτηριών 

Ναι  

Ντουλαπάκι συνοδηγού με 

κλειδαριά 

Ναι  

Κιτ πρώτων βοηθειών, 

προειδοποιητικό τρίγωνο 

Ναι  

Προστατευτικό αντιολισθητικό 

πλαστικό κάλυμμα καρότσας 

 

Ναι 

 

Εργαλειοθήκη και γρύλος Ναι  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ο προσφέρων 
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                          β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 

ΟΧΗΜΑ-

ΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

(ΜΑΡΚΑ-

ΤΥΠΟΣ-

ΜΟΝΤΕΛΟ) 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)* 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΜΕ 

ΦΠΑ) * 

 

 

          1 

    

 

 

          2 

    

 

 

 

 

                                                                                                             Ο προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Τα ποσά πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IIΙ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Κ. Καραμανλή 36 

Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 

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

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

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

ευρώ  ………………………… υπέρ του (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 

πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη 

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

.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των 

φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................., ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. β) (πλήρη επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. γ) 

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

.......................…………………………………..  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 τη συμμετοχή του στην αρ. …………………… Διακήρυξη για την  

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ (PICK UP), ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ”.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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

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

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

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

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση 

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

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

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

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IV 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4% συμβατικής αξίας της 

προσφερόμενης υπηρεσίας προ Φ.Π.Α) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ  

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κων. Καραμανλή 36 

Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 

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

 

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

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

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: (i) [σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη 

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

.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των 

φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

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

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

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

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

ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ …..... σύμβασης “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ 

(2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

(PICK UP), ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ”, σύμφωνα με την αριθμ. …………………….. Διακήρυξη. 

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

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

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) 



ΑΔΑ: ΩΥΥΑ7ΛΛ-Ε1Ρ



 

 

 37 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΙΣΟΥ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 2000 cc, ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (PICK UP), ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ». 

 

Στις Σέρρες, σήμερα στις  …/…/2021, ημέρα ……………………  στα γραφεία της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 

1) της Π . Κ . Μ . -Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Π.Ε. Σερρών) που εδρεύει στις Σέρρες, οδός 

Κων.Καραμανλή 36, 62110, Σέρρες, ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, κ. Σπυρόπουλο Παναγιώτη, που 

στο εξής θα καλείται εργοδότης, και 

2) του/της …………………………………………………………… που εδρεύει στη …………… 

 

………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………………………………… που στο 

εξής θα καλείται ανάδοχος, 

και έχοντας υπόψη: 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,  

   ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997). 

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ.Α/10-11-2005). 

7. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

(ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012). 
 9. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων  
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   για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των  

   Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

 10. Την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

 11. Την α ρ ι θ μ .  …………………………….. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης (ΑΔΑ:…………………. 

ΑΔΑΜ:…………………), που καταχωρήθηκε με α/α ……… στο Βιβλίο Εγκρίσεων της 

υπηρεσίας. 

12. Την αρ. ………………………………….. (ΑΔΑΜ:…………….) διακήρυξη της Π.Ε. Σερρών για 

την προμήθεια δύο καινούργιων πετρελαιοκίνητων 4Χ4 ημιφορτηγών αυτοκινήτων, κυβισμού 

ίσου ήμεγαλύτερου των 2000 cc, ανοιχτού τύπου (pick up), για τις υπηρεσιακές ανάγκες της 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Σερρών.  

13.Την αριθμ…………….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί κατακύρωσης 

και ανάθεσης της προμήθειας δύο καινούργιων πετρελαιοκίνητων 4Χ4 ημιφορτηγών 

αυτοκινήτων, κυβισμού ίσου ήμεγαλύτερου των 2000 cc, ανοιχτού τύπου (pick up), για τις 

υπηρεσιακές ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε.Σερρών (ΑΔΑ:…………………., 

ΑΔΑΜ:…………………………….). 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

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

προμήθεια δύο (2) καινούργιων πετρελαιοκίνητων 4Χ4 ημιφορτηγών  αυτοκινήτων κυβισμού ίσου 

ή μεγαλύτερου των 2000 cc, ανοιχτού τύπου (pick up), για τις υπηρεσιακές ανάγκες της 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε.Σερρών στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται 

«Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των αυτοκινήτων με τους κατωτέρω 

αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

                                                                        

ΑΡΘΡΟ 2: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και του αναδόχου 

βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς του και της διακήρυξης. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από 1-1-2022 και λήγει στις 31-12-2022, δυναμένη να 

παραταθεί σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, και σε κάθε περίπτωση για 

χρόνο το πολύ δύο μηνών. 

AΡΘΡΟ 3: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί, σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά δικαιολογημένες 

συνθήκες και εφόσον συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της 

παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. Καμία προφορική συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα 

θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της. 
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                                                                      AΡΘΡΟ 4: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

κατέθεσε την αρ. …………….. εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ……………….  που 

αντιπροσωπεύει το 4% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

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

σύμβασης και την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων. 

 

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 5: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και 

την προσφορά του προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας ορισμένου 

κατακυρωθέντος είδους, ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως την αλλαγή στο Τμήμα 

Προμηθειών της Π.Ε. Σερρών και αρχικά η προμήθεια θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο με είδος 

διαφορετικό από το κατακυρωθέν, ίσης ή ανώτερης ποιοτικής αξίας, σύμφωνα πάντα με τις 

προδιαγραφές που ορίστηκαν στη διακήρυξη, και στην τιμή στην οποία είχε κατακυρωθεί το εν 

λόγω είδος, κατόπιν εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου. Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε η 

προμήθεια του συγκεκριμένου είδους θα γίνεται από τον επόμενο στη σειρά προμηθευτή που 

μειοδοτεί στο εν λόγω είδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών ,  από  την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί 

από τη Π.Ε. Σερρών. 

Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται άμεσα με 

την προσκόμιση των οχημάτων στην Π.Ε. Σερρών.(Κωδικός  NUTS :EL526). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της ΠΚΜ να μετατίθεται. Μετάθεση 

γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη την παράδοση από τον 

προμηθευτή στο συμβατικό χρόνο και αυτός έχει ειδοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την 

Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογώντας παράλληλα και τους λόγους της καθυστέρησης. Ο χρόνος αυτός 

μπορεί να μετατεθεί κατά το διπλάσιο διάστημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής 

Υλικών της αρμόδιας υπηρεσίας. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η 

παραλαβή ενεργείται στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσης. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

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

απόρριψης και γνωματεύει για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την 

Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της ΠΚΜ μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του, με ή χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση της ΠΚΜ η Επιτροπή υποχρεούται 

να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

        Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται  

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
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                                                                 ΑΡΘΡΟ 8: 

                       ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

        Η  Επιτροπή  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  της υπηρεσίας  μπορεί  σε  περίπτωση  

απόρριψης, ολικής ή μερικής, της παραγγελθείσας ποσότητας των υλικών να ζητήσει   

αντικατάστασή της με άλλη, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από αυτήν. 

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

χρόνου. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο προμηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

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

κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το προς προμήθεια είδος θα είναι γνήσιο,  καινούργιο και τελείως αμεταχείριστο. 

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

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης που έχει 

καταχωρηθεί με α/α  ……... στο βιβλίο εγκρίσεων της υπηρεσίας (ΑΔΑ: ……………………..). 

Η πηγή χρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 

Π.Ε. Σερρών και συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1731.α.01 του Φ.721. 

Η πληρωμή θα γίνεται από τις πιστώσεις της Π.Ε. Σερρών μετά την παραλαβή του τιμολογίου 

και σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι: 

 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 

β) Τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του προμηθευτή. 

 

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

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του 

Δημοσίου και επιπλέον α) κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), συν 3% Χαρτόσημο επί αυτής και 20%  

ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου, β) κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 

350 παρ. 3  του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), συν 3% Χαρτόσημο επί αυτής και 20%  ΟΓΑ 

επί του χαρτοσήμου και γ) σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016, κράτηση 0,02% επί της αξίας της σύμβασης, 

υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

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

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

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

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

πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

                                                                       ΑΡΘΡΟ 11: 

ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η  Π.Ε. Σερρών θα πληρώσει την αξία του παραδιδόμενου από τον προμηθευτή είδους  
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σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ. 

Η τιμή που αναφέρεται στον πίνακα ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του υλικού και οι νόμιμες 

κρατήσεις. 

 

                                                                           

                                                                        ΑΡΘΡΟ 12: 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

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

του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 

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

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

γνώμη του Εργοδότη που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

 

 

AΡΘΡΟ 14: 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

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

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στις Σέρρες. 

 

H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 

 

 

                                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης                                                                   Για την εταιρία 

       Π.Ε. Σερρών 

 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ως αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 

προκειμένου να συντάξουν μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint τη 

σχετική απάντηση τους. 

 

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ; 

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο 

οποίος προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους 

σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ. 

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 

2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) 

ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ; 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι μια υπεύθυνη δήλωση που 

χρησιμοποιείται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων από δημόσιους αγοραστές και 

επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν την εισαγωγή του ΕΕΕΣ, απαιτούνταν από τις 

επιχειρήσεις να υποβάλουν διάφορα έγγραφα για να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια 

αποκλεισμού και επιλογής μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, παραδείγματος χάρη ότι έχουν 

πληρώσει φόρους και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για εγκληματική δραστηριότητα. Πλέον οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις με ένα μόνο ΕΕΕΣ. Τα 

πραγματικά έντυπα θα πρέπει να κατατεθούν μόνο από τον νικητή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία του Προμηθεύς ESPDint παρέχει επίσης 

διαλειτουργικότητα με την υπηρεσία e-Certis - ένα εργαλείο αντιστοίχισης που χρησιμοποιείται 

για να ταυτοποιήσει και να συγκρίνει πιστοποιητικά που ζητούνται σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική 

κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. 

Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης 

όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο 

ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και 

έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που 

απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Από τον Οκτώβριο του 

2018 το ΕΕΕΣ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  

Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει τη δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία (Promitheus ESPDint) για αγοραστές, 

υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε 

ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί επιγραμμικά (online), να αποθηκευθεί 

ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί στον αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά. 

Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

υπόκεινται σε δίωξη, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, 

απόκρυψης πληροφοριών ή αδυναμίας προσκόμισης δικαιολογητικών 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη 

Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr  

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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