
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Τρίπολη    05/02/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 24432

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
Τ.Κ: 221 31, Τρίπολη
Πληροφορίες: Ι. Γεωργόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 611611
E-mail:   georgopoulos@arcadia.gr  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5

θέσεων και ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

CPV: 34144900-7–Ηλεκτρικά Οχήματα
Προϋπολογισμός: 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α1.

(Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής )

αριθμός διακήρυξης:    1/2021

 αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 105851

1Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και για συμβάσεις προμηθειών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
εφόσον  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέξει  να  χρησιμοποιήσει  ηλεκτρονικά  μέσα  (ΕΣΗΔΗΣ),  με  τις  κατάλληλες  προσαρμογές,  όπου
απαιτούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία, για συμβάσεις αξίας έως 60.000,00 ευρώ (ενδεικτικά το άρθρο 3.4 «Προδικαστικές
Προσφυγές» πρέπει να προσαρμοστεί στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016 «Ενστάσεις»).
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 131 (ΦΕΚ Α’ 224/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως
ισχύει.

3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚΑ/147/A/08.08.2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων  ,Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ).

4. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» όπως
ισχύει.

5. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6. Του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  Α’  143/28.06.2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7. Του Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

8. Του  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  Α’  120/29.05.2013)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του
Ν. 4254 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014).

9. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες  διατάξεις”,  και  του  Ν.  4727/2020  (ΦΕΚ  184/Α/2020)
"Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις"

10. Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9,
παρ.4β).

11. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

12. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

13. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών».

14. Την αριθ. 10/2017 (ΦΕΚ 3748 Β'/24.10.2017) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων
και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και  τοπικών  εφημερίδων  που  έχουν  τη  δυνατότητα
καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».

15. Την  αριθ.  Ε/287/23-07-2020  Απόφαση  της  Γενικής  Γραμματείας  Επικοινωνίας  &
Ενημέρωσης/Δ.νση Εποπτείας ΜΜΕ/Τμ. Μητρώων & Διαφάνειας  "Καταχώριση ημερήσιων
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και  εβδομαδιαίων  περιφερειακών  και  τοπικών  εφημερίδων  στο  ηλεκτρονικό  μητρώο
περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει".

16. Την υπ΄ αριθ.  234865/2241/02.10.2020 επιστολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί
ένταξης του έργου : «Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών
αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της
ηλεκτροκινητικότητας  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου»,  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  της
Περιφέρειας ΚΑΠ 20% (Διανομαρχιακά Έργα).

17. Την υπ΄ αριθ. 582/02.12.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου , με
την  οποία  εγκρίθηκε  η  κατάρτιση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου για το έτος 2020.

18. Την υπ΄ αριθ. 583/16.12.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020 και
το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης οικονομικού έτους 2020.

19. Την υπ΄ αριθ. 55/24.02.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με
την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20%.

20. Την υπ΄ αριθ. 366/14.10.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με
την οποία εγκρίθηκε η 11η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους2020.

21. Την  υπ'  αριθ.  401/16.11.2020  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Πελοποννήσου
"Κατάρτιση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  οικονομικού  έτους  2021  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου". 

22. Την ένταξη του έργου «Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών
αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα Κ.Α.Π. 20 %,
έτους 2020 (Κ.Α. 071 & ΚΑΕ 9752.0003), με προϋπολογισμό και πίστωση διακόσιες είκοσι
χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €).

23. Το  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  263219/63535/02.11.2020  (ΑΔΑΜ  :  20REQ007574673  2020-11-02)
έγγραφο  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  προς  την  Δ/νση  Οικονομικού  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα, τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για έκδοση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, μέχρι του ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00
€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του π/ϋ εξόδων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΠΕ Αρκαδίας (Κ.Α. 071 & ΚΑΕ 9752.0003) οικονομικού έτους
2020, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια  πέντε  (5) Ηλεκτρικών  Αυτοκινήτων
(τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων & ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 7 θέσεων),
για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

24. Την  υπ΄  αριθ.  α/α  2354/2020  (α.π.  264190/63749/27.11.2020)  (ΑΔΑΜ:  20REQ007736278
2020-11-30)  απόφαση  δέσμευσης  πίστωσης  ύψους  διακοσίων  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ
(220.000,00  €)  για  την  πληρωμή  ισόποσης  δαπάνης  σε  βάρος  της  πίστωσης  του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον ΕΦ 071 και  K.A.Ε 9752.0003
του  οικονομικού  έτους  2020,  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Προμήθεια  πέντε  (5)
Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού
αυτοκίνητου  7  θέσεων)  για  την  ενίσχυση  της  ηλεκτροκινητικότητας  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου».

25. Το  υπ'  αριθ.  ΥΣ70/01-02-2021  Υπηρεσιακό  Σημείωμα  της   Δ/νσης  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2021 και την Α/Α
856/2021 (Α.Π.: 84/01-02-2021, ΑΔΑ: ΩΔ7Ω7Λ1-Σ32) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
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26. Την υπ’ αριθ. 1816/22.12.2020 (ΑΔΑ : ΨΡΝΓ7Λ1-ΔΜΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί α) έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων Διακήρυξης
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και β) έγκριση συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας
και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων, για την προμήθεια
5  Ηλεκτρικών αυτοκινήτων (τεσσάρων (4)  ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5θέσεων και  ενός  (1)
ηλεκτρικού αυτοκινήτου 7 θέσεων), στο πλαίσιο ενίσχυσης της ηλεκτροκινητικότητας στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια   ανοικτού   ηλεκτρονικού   διαγωνισμού με κριτήριο την  πλέον  συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  – τιμής για την ανάθεση του έργου
«Προμήθεια  πέντε  (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων & ενός
ηλεκτρικού  αυτοκινήτου  7  θέσεων)  για  την  ενίσχυση  της  ηλεκτροκινητικότητας  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου», (CPV : 34144900-7), προϋπολογιζόμενου ποσού μέχρι διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (
220.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή ποσού εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες
τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ & τριάντα έξι λεπτών (€ 177.419,36) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ,
εις βάρος του προαναφερόμενου Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9752.0003.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τις διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  μετά  την  παρέλευση  τουλάχιστον  είκοσι  δύο  (22)  ημερών  από  την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Παράλληλα
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
http://www.ppel.gov.gr/

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για  120 μέρες από την επόμενη ημέρα της
διενέργειας (αποσφράγισης) του διαγωνισμού.

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο κι όχι  για μέρος

αυτής. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου
ΕΣΗΔΗΣ (α/α 105851)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα, 01/03/2021 και ώρα 15:00 

Η  ανάδειξη  του  Αναδόχου  θα  γίνει  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία θα
γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

i. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής  και

ii. Να εγγραφούν στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  ΕΣΗΔΗΣ ακολουθώντας  την  διαδικασία  εγγραφής
όπως αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3  του  άρθρου  6  του  Ν.4155/2013  και  της  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί
(αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το
άρθρο  26  του  Ν.  4024  (ΦΕΚ  226/Α’/27.10.2011)  και  των  σχετικών  εγκυκλίων  &  αποφάσεων  που
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής.
Τα  αποτελέσματα    των   ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική    Προσφορά»,
«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται  με   μια  απόφαση  του  αποφαινόμενου    οργάνου    της
αναθέτουσας   αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται   με  επιμέλεια    αυτής,   στους    προσφέροντες   μαζί   με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης   των    προσφορών
των  ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3.4 της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης αναλυτικής Διακήρυξης και τα 
Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
- Αναθέτουσα Αρχή: Η αναθέτουσα αρχή είναι2 η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Οικονομική Επιτροπή) που

εδρεύει στη Τρίπολη.
- Αρμόδια  Υπηρεσία  που  Διενεργεί  το  Διαγωνισμό:  Η  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιφέρειας

Πελοποννήσου.
- Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  (ΕΔ):  Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  για  την  αποσφράγιση  και

αξιολόγηση των προσφορών που κατατίθενται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

- Επιτροπή Παραλαβής – Πιστοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που θα
συσταθεί από υπηρεσιακά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.

- Οικονομικός  Φορέας/Υποψήφιος:  Οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ομάδα  προσώπων
συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα
Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

- Προσωρινός Ανάδοχος: Ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –   τιμής      

- Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ο οποίος κατόπιν της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών
κατακύρωσης & της κατάθεσης εγγύησης καλής εκτέλεσης υπογράφει τη σύμβαση και αναλαμβάνει την
υλοποίηση του έργου.

- Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου
στον Ανάδοχο.

- Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του
προκηρυσσόμενου έργου.

- Συμβατικό  Τίμημα:  Η  τιμή  προσφοράς  στην  οποία  θα  κατακυρωθεί  το  έργο  (για  το  συγκεκριμένο
διαγωνισμό συμπίπτει με τον προϋπολογισμό).

- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
- Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

- Ψηφιακή  Υπογραφή:  Η  διαδικασία  πιστοποίησης  της  γνησιότητας  ενός  ψηφιακού  μηνύματος  ή
εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή.

- pdf: Portable Document Format: Μορφή ηλεκτρονικού αρχείου.
- ΤΕΥΔ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που συμπληρώνεται και υποβάλλεται με σκοπό την

προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της
διακήρυξης.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ/Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Πόλη ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 22131

Χώρα3 Ελλάδα

Κωδικός NUTS4 EL651

2

3Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
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Τηλέφωνο 2713 611611

Φαξ

    Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο georgopoulos@arcadia.gr

    Αρμόδιος για πληροφορίες ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ppel.gov.gr

Η Αναθέτουσα Αρχή5 είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση6.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α7.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας8

α)  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης .  promitheus  .  gov  .  gr   Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ9.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
στην προαναφερθείσα διεύθυνση: 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία
και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας -Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δαπάνη
για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.Ε:  9752.0003  σχετική  πίστωση  του
προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2021 του Φορέα071.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια : «Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων 
(τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7 θέσεων) για 
την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144900-7/ Προμήθεια Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου10

4Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
5Αναφέρεται το είδος της Α.A.,  πχ Υπουργείο,  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  Νοσοκομείο, Δήμος,  ΑΕ του
Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια
του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
6Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης,  Υποτομέας  ΟΤΑ,  Υποτομέας  ΟΚΑ)  ή  β)  Δημόσιος  Τομέας  (Πλην  Γενικής  Κυβέρνησης)  κατά  τις
υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
7Επιλέγεται  η  κύρια  δραστηριότητα  της  Α.Α.,  βλέπε  και  Παράρτημα ΙΙ  (Προκήρυξη Σύμβασης),  Τμήμα Ι,  παρ 1.5,
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια
τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές
κοινής  ωφέλειας,  η)  Κοινωνική προστασία,  θ)  Αναψυχή,  πολιτισμός  και  θρησκεία,  ι)  Εκπαίδευση,  ια)  Τυχόν  άλλη
δραστηριότητα.
8Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ. άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
9Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί  για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση
στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL).............................»
10Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρι.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου όπως ισχύει
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Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  μέχρι  του  ποσού  των  220.000,00€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  €  177.419,36,  ΦΠΑ  24%:
42.580,65€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες (από ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας διακήρυξης.
Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  μόνο  με  το  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει του Άρθρου
86 ν. 4412/2016.
Επιπλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός.11

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12:
- του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)»

- του ν.4270/2014 (Α’143) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1,

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

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

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τουςμεκλήρωση»,13

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

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

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07(Α΄150)14

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του ΥπουργούΕσωτερικών15

- του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

11Άρθρο 34 ν.4412/2016
12Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξη (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο
κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προτίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
13Μόνον εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
14Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας,
που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα
με  την  παρ.10  του  άρθρου  379.  Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευση  προκήρυξης  σε  τοπική  εφημερίδα,  που
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με
την επιφύλαξη της παρ.12 του άρθρου 379.
15Ειδικά η  υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης  σε  2  οικονομικές  εφημερίδες,  που προβλέπεται  στο
άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379.
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
καταργείται με την επιφύλαξη της παρ.12 του άρθρου 379.
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- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13έως15,
- του ν.  2121/1993 (Α'  25)  “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και  Πολιτιστικά

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

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

Α.Ε.Π.Π.»
- της  με  αρ.  57654(Β’1781/23.5.2017)Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και

Ανάπτυξης«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»

- της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- του  π.δ.  131/2010  (Α’224)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του ν. 3852/2010 (Α’ 87) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

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

- Το  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  263219/63535/02.11.2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού προς την Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα,
τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, μέχρι του
ποσού  των  διακοσίων  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ  (220.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του π/ϋ εξόδων της Περιφέρειας / ΠΕ Αρκαδίας
(Κ.Α.  071  &  ΚΑΕ  9752.0003)  οικονομικού  έτους  2020,  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Προμήθεια  πέντε  (5)Ηλεκτρικών  Αυτοκινήτων  (τεσσάρων  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων  5
θέσεων  &  ενός  ηλεκτρικού  αυτοκινήτου  7  θέσεων)  για  την  ενίσχυση  της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

- Την υπ΄  αριθ.  α/α 2354/2020  (α.π.  264190/63749/27.11.2020)  (ΑΔΑΜ:20REQ007736278)
απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00 €) για
την  πληρωμή  ισόποσης  δαπάνης  σε  βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού  εξόδων
του(ης)  "  01.071  Δ/νση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  ΠΕ  Αρκαδίας"  K.A.  Εξόδων
9752.0003 του οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια πέντε (5)
Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού
αυτοκίνητου  7  θέσεων)  για  την  ενίσχυση  της  ηλεκτροκινητικότητας  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου».

- Την  υπ'  αριθ.  401/16.11.2020  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Πελοποννήσου
"Κατάρτιση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  οικονομικού  έτους  2021  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου". 

- Το  υπ'  αριθ.  ΥΣ70/01-02-2021  Υπηρεσιακό  Σημείωμα  της   Δ/νσης  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2021 και την Α/Α
856/2021 (Α.Π.: 84/01-02-2021, ΑΔΑ: ΩΔ7Ω7Λ1-Σ32) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

- Την αριθμ. 1816/22.12.2020 (ΑΔΑ : ΨΡΝΓ7Λ1-ΔΜΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί α) έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων Διακήρυξης
του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  και  β)  έγκριση  συγκρότησης  Επιτροπών
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διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων, για
την προμήθεια 5 Ηλεκτρικών αυτοκινήτων (τεσσάρων (4) ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5θέσεων
και  ενός  (1)  ηλεκτρικού  αυτοκινήτου  7  θέσεων),  στο  πλαίσιο  ενίσχυσης  της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου).

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών στο διαδικτυακό τόπο
είναι η 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:0016

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
την  05/03/2021,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:00  στα  γραφεία  της  Διεύθυνσης
Οικονομικού/Τμήμα  Προμηθειών  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  παρουσία  της  αρμόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

1.6 Δημοσιότητα

                  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο19

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)20.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα

ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 105851

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό

Τύπο21222324 , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

- σε δύο τοπικές εφημερίδες (Πρωϊνός Μοριάς & Ελευθερία)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο

https://et.diavgeia.gov.gr/info (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)25

16Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και  τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ.1 ν. 4412/2016).Η
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται: α) για τις συμβάσεις άνω των
ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27,60,67 του ν.4412/2016 και β) για τις  συμβάσεις κάτω των ορίων από τις
διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νομού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.19 περ. α του ν.4605/2019.
17Για δημόσιες  συμβάσεις άνω των ορίων,  ή για τις  συμβάσεις  κάτω των ορίων,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή το
επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.
18Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα
V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
19Άρθρο 66 Ν.4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από
την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε
κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός των 48 ωρών
από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 τουν.4412/2016.
20Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
21Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται
στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η  Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο
377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .
22Η υποχρέωση δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο 4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν.4412/2016
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23Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι
και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
24Για  τις  δημοσιεύσεις  περιλήψεων  διαγωνισμών  στον  εθνικό  τύπο,  βλέπε  και  ΠΙΝΑΚΑ  1  «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Η προκήρυξη  (  περίληψη της  παρούσας  Διακήρυξης  )  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τον  ανάδοχο,  σύμφωνα  με  το
άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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

25Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα
α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ
38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» ,στην
ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ  και  ΙV  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ].
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,  ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Το σχέδιο της σύμβασης.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  , του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό
αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν  εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  ή  των
αλλαγών.
Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται  η  Συνθήκη της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).
Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το
έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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.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  εγγύηση
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης),
ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης
παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί  με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή  προσφοράς.
3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις  ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να:
 διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και
 να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία  εγγραφής:
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών  Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και  ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.  Εφόσον γίνει  η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στα Παραρτήματα του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,  στα
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

2.2.2 Εγγύηση  συμμετοχής

2.2.2.1 Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό  των τριών χιλιάδων πεντακοσίων  σαράντα
οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών, 3.548,39 € (2% της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας
άνευ ΦΠΑ).
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.
2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα
άρθρα  2.2.3  έως  2.2.4,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του 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 11.11.2008σ.42),
β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.  48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της
22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά με  την  πρόληψη της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’  ελάχιστον  στον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  σε  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2.2.3.2 Στις ακόλουθες  περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
β)  η  Αναθέτουσα  Αρχή  γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄  266),  όπως εκάστοτε ισχύει,  ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά  από  τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει  αθετήσει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση  από εκκαθαριστή  ή  από το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ)  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  οικονομικός
φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού,
δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού  φορέα  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα
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οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.  4412/2016,  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την εξακρίβωση της απουσίας  των λόγων αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ)  εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (η)  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με
αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  του  σχετικού
γεγονότος.

2.2.3.4 Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5 Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2  ,  2.2.3.3  και  2.2.3.4  μπορεί  να  προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε
συνάρτηση με  τη σοβαρότητα και  τις  ιδιαίτερες περιστάσεις  του  ποινικού αδικήματος  ή του
παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το
σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της
ανωτέρωδυνατότηταςκατάτηνπερίοδοτουαποκλεισμούπουορίζεταιστηνενλόγωαπόφαση.
2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
τουν.4412/2016.
2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν.  4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια και  από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής  δραστηριότητας

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης
απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που
τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς
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συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.

2.2.5Κανόνες απόδειξης ποιοτικής  επιλογής

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

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του
διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού
τουάρθρου2.2.3.1 της παρούσας,  για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού,  διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης.63

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων]
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ26 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και ().

26Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή,  Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα,  Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ...,  Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική
υπηρεσία  Promitheus  ESPDint    (  https://espdint.eprocurement.gov.gr/  )  που  προσφέρει  τη  δυνατότητα  ηλεκτρονικής
σύνταξης  και  διαχείρισης  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ).  Μπορείτε  να  δείτε  τη  σχετική
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ . Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του
ΤΕΥΔ είναι  προαιρετική για τις  αναθέτουσες  αρχές και  τους οικονομικούς φορείς,  καθώς  εξακολουθούν να έχουν τη
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  της Αρχής στη

διαδρομή typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-
dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn- odhgiwn
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[Στις  περιπτώσεις  όπου  η προς  ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται  σε  τμήματα και  τα  κριτήρια
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή
ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση].
Το  ΤΕΥΔ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής των προσφορών27

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  υποβάλλεται  ένα  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης.28

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

2.2.5.2 Αποδεικτικά  μέσα
Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.2,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201665.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν
ναισχύουν66.

Β.  1.  Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.2  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά67:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο2.2.3.1,

β)  για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο

27Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’).
28Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
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υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνο ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Επίσης  να  προσκομιστεί  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου  αναφορικά  με  τους
οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο  προσωρινός  ανάδοχος  έχει  την
εγκατάστασή του στην  Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2  α.,  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι  δεν έχουν
υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  πρωτοδικείο  της  έδρας  του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό εκκαθάριση  με  απόφαση των εταίρων  εκδίδεται  από το
Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ)  Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του από το να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του  ανωτέρω  πιστοποιητικού,  αυτό  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του
ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-Certis)  του
άρθρου 81 του ν.4412/2016.
δ)  Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου 2.2.3.3,  υπεύθυνη δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε)  για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2.  Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που
είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη

23





βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι  αναθέτουσες  αρχές
απαιτούν  σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  (ΚΕΠΠΥΕΛ,
Δ.Ο.Υ., κλπ) ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από :
Β.3.  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν
κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση  του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι  ως  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των καταστατικών,  το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν  νόμιμα την
εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο  ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη    προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  τιμής

Για να προσδιοριστεί  η πλέον συμφέρουσα από      οικονομική άποψη   προσφορά βάσει   βέλτιστης
σχέσης  ποιότητας   –   τιμής,   θα      αξιολογηθούν   οι   Τεχνικές     και  Οικονομικές προσφορές των
προσφερόμενων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
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2.3.2 Κριτήρια Αξιολόγησης

Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα στηριχθεί στις κατωτέρω ομάδες :

Α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας & Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης & κάλυψης

Α. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας (Συντ. βαρύτητας 70%)
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ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
(Βαθμός 

κριτηρίου 
xσυντ/τη 
βαρύτητας

1

Συ
μφ

ω
νί

α 
με

 ο
υσ

ιώ
δη

 τε
χν

ικ
ά 

χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τι

κά

Πλαίσιο-αμάξωμα- 
θάλαμος επιβατών

12,0
Κινητήρας 8,0
Σύστημα μετάδοσης 
κίνησης

5,0

Σύστημα πέδησης 5,0
Σύστημα διεύθυνσης 5,0
Άξονες-
αναρτήσεις, 
ελαστικά

5,0

Σύνολο 40

Τε
χν

ικ
ή 

αξ
ία

(α
σφ

άλ
ει

α,
 λ

ει
το

υρ
γι

κό
τη

τα
, α

πο
δο

τι
κό

τη
τα

)

Οικονομία στη Συντήρηση 6,0

Οικονομία στην 
κατανάλωση

6,0

Μέγιστη Ροπή 6,0
Ακτίνα στροφής 3,0
Προστασία-αερόσακοι- 
συστήματα alarm

5,0

Έξτρα Παρελκόμενα 4,0

Σύνολο 30
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 70
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Β. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης (Συντ. βαρύτητας 30%)

α/α ΟΜΑΔ
Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Υ (Min:
100–

Max:12
0)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
(Βαθμός κριτηρίου x
συντ/τη βαρύτητας

1

Τε
χν

ικ
ή 

Υπ
οσ

τή
ρι

ξη
 κ

αι
 κ

άλ
υψ

η Εγγύηση

καλής 
λειτουργίας

12,0

2 Ποιότητα
εξυπηρέτησης 
(τεχνική 
βοήθεια
–συντήρηση- 
ανταλλακτικά)

10,0

3 Χρόνος και 
τόπος 
παράδοσης

8,0

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Β’

ΟΜΑΔΑΣ

30

Το άθροισμα    των       σχετικών     συντελεστών     βαρύτητας των κριτηρίων    αξιολόγησης    των
τεχνικών χαρακτηριστικών ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100.
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφορών    (τεχνική προσφορά)
γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:
Άθροισμα Συνολικών Σταθμισμένων Βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β)=
(Συνολική Τελική Βαθμολογία Α’ Ομάδας) + (Συνολική Τελική Βαθμολογία Β’ Ομάδας)
Ο Τελικός (Συνολικός)  Βαθμός  του  Αθροίσματος  των  Συνολικών  Σταθμισμένων Βαθμολογιών των
τεχνικών  χαρακτηριστικών  των  προσφορών  (τεχνική  προσφορά) (ΤΒΑΣΣΒ) του κάθε    υποψηφίου
υπολογίζεται από τον τύπο : (ΤΒΑΣΣΒ) = (ΑΣΣΒ/ΑΣΣΒmax)* 100

όπου ΑΣΣΒmax είναι η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου

Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

Η βαθμολόγηση    των     Οικονομικών     Προσφορών   των    Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
προσφέροντα θα υπολογιστεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς (ΤΒΟΠ),     ως     εξής :
ΤΒΟΠ= (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα)*100

2.3.3 Βαθμολόγηση & Κατάταξη Προσφορών - Τελική Αξιολόγηση
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή τηςπλέον
συμφέρουσας  προσφοράς. Προς τούτο  θα εξαχθεί ο  Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς κάθε
Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο :

ΤΒΣΠ = (ΤΒΑΣΣΒ*80%) + (ΤΒΟΠ*20%)
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Με  βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι  Προσφέροντες θα  καταταχθούν κατά
Φθίνουσα  σειρά του βαθμού τους και επικρατέστερος  υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με τον
μεγαλύτερο ΤΒΣΠ

Προσφορές  που έχουν  ίσο  Τελικό Βαθμό  Συνολικής Προσφοράς  (ΤΒΣΠ) θεωρούνται ισοδύναμες.
Στην περίπτωση αυτή, οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα  σειρά   ως   προς
τον  Τελικό (Συνολικός) Βαθμό  του Αθροίσματος των  Συνολικών Σταθμισμένων Βαθμολογιών  των
τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφορών (τεχνική προσφορά) (ΤΒΑΣΣΒ). Επικρατέστερη  είναι    η
προσφορά με την μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία

Άν υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με προσφορές που έλαβαν τον ίδιο Τελικό (Συνολικό) Βαθμό
του Αθροίσματος των   Συνολικών Σταθμισμένων Βαθμολογιών των τεχνικών χαρακτηριστικών  των
προσφορών (τεχνική προσφορά) (ΤΒΑΣΣΒ), ως  Ανάδοχος επιλέγεται ο Υποψήφιος που    προκύπτει
κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 90 παρ. 4 του Ν.4412/2016),αφού κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που
έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση

2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης,
για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές29.
Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής30.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη ( ημερομηνία 02/09/2020 & ώρα 15:00 )στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».31

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην  απόφαση 2009/767/ΕΚ και  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)  910/2014 και  τις
διατάξεις  της  Υ.Α.  56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  (ΦΕΚ  Β  1924/02.06.2017)  και  να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

29Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012.
30Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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31Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 
εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).
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2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και  οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της32.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β)  έναν  (υπο)  φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα33, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το
σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα  ηλεκτρονικά  και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
2.4.2.5 Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)  φακέλους  μέσω  του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf  και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και  σε σφραγισμένο φάκελο,  τα στοιχεία  της ηλεκτρονικής προσφοράς τα  οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι  ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο  κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή τηςδιαδικασίας.34

2.4.3 Περιεχόμενα (Υπο) Φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική  Προσφορά"

32Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
33Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.
34Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα
να  αποδείξουν  την  οικονομική  προσφορά,  ιδίως  όταν  αυτή  περιλαμβάνει  ανάλυση  κόστους,  περιγράφεται  στο
περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
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2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο  διαγωνισμό

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν35:
α)  Tο  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως  προβλέπεται  στην  παρ.  4  του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες  συμπληρώνουν  το   σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί,  και  σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ),
Υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής για το ΤΕΥΔ έχουν οι εξής (επί ποινή αποκλεισμού) :
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα για  διαδικασίες  σύναψης συμβάσεων ή  για  τη  συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό   φορέα που συμμετέχει στην ένωση, επί ποινή αποκλεισμού.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στο ΤΕΥΔ το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  Επισημαίνεται  ότι  η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική  Προσφορά

Στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται  επίσης
ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
- Στις περιπτώσεις  που  συμμετέχουν περισσότεροι   οικονομικοί   φορείς   στην προσφορά
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποβάλλει ΤΕΥΔ κάθε οικονομικός φορέας.
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.
- Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές– απαιτήσεις παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Ιτης
παρούσας.
- Η συμμόρφωση του υποψηφίου με αυτές πιστοποιείται με την καταφατική απάντησή του (ΝΑΙ)
αναφορικά  με  τις  τεχνικές  απαιτήσεις9 στο  σύστημα  και  την  παραπομπή  στο  ψηφιακά
υπογεγραμμένο  (από το  νόμιμο εκπρόσωπό της)  τεύχος  Τεχνικής  Προσφοράς  (σύμφωνα με  τις
ενότητες & τα περιεχόμενα που παρατίθενται παρακάτω*). Το τεύχος Τεχνικής Προσφοράς μπορεί
να αποτελείται από πολλά επιμέρους τεύχη και έγγραφα που συνιστούν τα αποδεικτικά μέσα.
- Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει (με εντολή του υποψηφίου) σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε

μορφή  pdf  (επονομαζόμενο  και  ως«εκτύπωση»  Τεχνικής  Προσφοράς  Προμηθευτή),το  οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον ίδιο υπο-φάκελο.

35Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
*Η  Τεχνική  Προσφορά  θα  περιέχει  τις  παρακάτω  ενότητες  το  περιεχόμενο  των  οποίων
περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια:

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  "Οικονομική  Προσφορά»/  Τρόπος  Σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών  προσφορών"
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος.
Στην συνέχεια (με εντολή του υποψηφίου)  το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο  σε
μορφή  αρχείου  τύπου  pdf.  (επονομαζόμενο  και  ως  «εκτύπωση»  Οικονομικής  Προσφοράς
Προμηθευτή) το οποίο ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον υπο-
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.

- Για την Υποβολή σε έντυπη μορφή
Όπως προβλέπεται, τα περιεχόμενα των προσφορών υποβάλλονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου *.pdf και όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Επιπρόσθετα, προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  (σ.σ.  όχι  την  καταληκτική  ημερομηνία)  τα
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά, τα οποία:
 δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον  οικονομικό  φορέα  (υποψήφιο)  και  κατά

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή,
 δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

2690/1999,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4250/2014,  ώστε  να  μην  υπάρχει
υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους.

Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά είναι:  η  εγγύηση  συμμετοχής,  έγγραφα που  έχουν  εκδοθεί  από
συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς κλπ.
Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  της  παρούσας  διακήρυξης  υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και έτσι δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται  σε Κράτος εκτός Ελλάδας,  θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά και  με
ποινή αποκλεισμού  από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις
γίνονται  δεκτές  είτε  από  τη  Μεταφραστική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  είτε  από
δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους
φορείς.

- Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην
Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις
οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ.  3 και 4 του άρθρου 11 του Ν.
2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).
Ειδικότερα:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.
Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.
πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
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Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν  4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και
εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.  2 β)  του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),  καθώς και  ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Υποβάλλονται  δε,  υπό  τη  μορφή  ΕΝΟΣ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ή  ΕΝΙΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ στην κάτωθι διεύθυνση:

Ο  κυρίως  ενιαίος  σφραγισμένος  φάκελος  της  Προσφοράς  πρέπει  απαραίτητα  να  φέρει  τις  εξής
ενδείξεις:
Τα στοιχεία του αποστολέα:

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX.

Τον Αποδέκτη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

       ΠΛ. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, Τ.Κ.: 221 31, ΤΡΙΠΟΛΗ

Την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  «Προμήθεια  πέντε  (5)  Ηλεκτρικών
Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7
θέσεων) για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Την ένδειξη:
Αριθμός Διακήρυξης: 1/2021

2.4.5 Χρόνος ισχύος των  προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και     δεσμεύουν   τους οικονομικούς φορείς    για   διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την  προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης  προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος
και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενα  (Υπο)  Φακέλου  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά») , 2.4.5.
(Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση
υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  –  Δικαιολογητικά  προσωρινού  αναδόχου)  της
παρούσας36,
β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσης διακήρυξης,
γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης  διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  αρμόδιο  όργανο  της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού)37,  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

36Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
37Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
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 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)  φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ή την [438] εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία προσφορών.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το
περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών39 η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α)  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει  στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και  τις  απαιτήσεις  των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  μπορεί  να
συντάσσεται  ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  όλων  των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται  αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,  την κατάταξη των προσφορών και  την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι  προσφορές φαίνονται  ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  πρόσκλησης.  Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται  τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και  παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις  ισότιμες
προσφορές.

38Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την
παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2.4.3.1 της παρούσας.
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»),  η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των
αντίστοιχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης40 και
τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.
4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2  της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
της παραγράφου 2.2.4 αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης».  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή.  Όσα
δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται επίσης και σε έντυπη μορφή, επί ποινή απορρίψεως, και
εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  τους  υποβολή,  στη  Διεύθυνση
Οικονομικού (Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29 Τρίπολη,  ΤΚ 22131) σε σφραγισμένο φάκελο.  Στο
φάκελο αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος,  ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της
Διακήρυξης,  η  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Δικαιολογητικά  Προσωρινού  Αναδόχου»,  και  με  την
επισήμανση «Να ανοιχθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού». Τα έντυπα δικαιολογητικά
θα  συνοδεύονται  από  έγγραφο  του  προσφέροντα  στο  οποίο  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 αίτημα προς
το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής  και  πριν  το  στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  79
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας–
τιμής , τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ψευδή ή ανακριβή,
ii) Δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού
αναδόχου  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή  δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή  δεν αποδείξει  ότι  πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης
είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως
εκπτώτου.

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

3.3 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
Η

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει
υποβάλει  αποδεκτή  προσφορά,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  100  του  ν.  4412/2016,  εκτός  από  τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει  τα  έννομα  αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα
έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης   και   ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ)  κοινοποιηθεί  η  απόφαση  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην
περίπτωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο να  προσέλθει  για  υπογραφή του  συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά42.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και  έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να υποστεί  ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής43 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά44 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF),  το οποίο φέρει  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 τουν.4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 τουν.4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της  αναθέτουσας  αρχής  και,  σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι  (20)  ημερών από την ημέρα εξέτασης  της προσφυγής.  Οι  χρήστες -  οικονομικοί  φορείς
ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

42Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
43Πρβλ άρθρο 360 του ν. 4412/2016
44Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ.56902/215 « Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν
από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης  των  ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν η  ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή.  Με  τα  ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ  και  όλες  οι συναφείς προς την
ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις τη αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν εκδοθεί  ή
συντελεστεί  αντιστοίχως  έως τη  συζήτηση της αίτησης αναστολής  ή  την  πρώτη  συζήτηση της
αίτησης  ακύρωσης.  Η  άσκηση  της  αίτησης  αναστολής  δεν  εξαρτάται  από  την  προηγούμενη
άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης  αναστολής  κωλύει  τη  σύναψη της  σύμβασης,  εκτός εάν  με  την  προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά46.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν.
4412/2016.

3.5 Ματαίωση  Διαδικασίας

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

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.

46Πρβ. Άρθρο 365 παρ.1 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ.42 του ν.4605/2019
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής47.
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά,
μετά την οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα  νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  τις  αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τις συμβατικές  του υποχρεώσεις  και  ευθύνες λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ.  2  του άρθρου 18 του ν.  4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει  την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή
κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις
απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε    να    διασφαλίσει   την  ομαλή εκτέλεση   του

47Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.5.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται  να  επαληθεύσει  τους  ως  άνω  λόγους  και  για  τμήμα  ή  τμήματα  της  σύμβασης  που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας
η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί  με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική  παραλαβή  των  υπηρεσιών.  Ο  εν  λόγω  τρόπος  πληρωμής  εφαρμόζεται  και  στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  5  του  ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και  με τον τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
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πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο  ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας  αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,  λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται  ειδική  όχληση,  η  οποία  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη
περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  αυτός,  θέτοντας  προθεσμία  για  τη
συμμόρφωσή του,  η  οποία δεν μπορεί  να  είναι  μικρότερη των δεκαπέντε  (15)  ημερών.  Αν η
προθεσμία  που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση  παρέλθει  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται
αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα (30)  ημέρες  από την  άπρακτη πάροδο της  ως  άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση  τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 2,5% επί  της  συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ)  οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  τμηματικών  προθεσμιών  είναι  ανεξάρτητες  από  τις
επιβαλλόμενες  για  υπέρβαση  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις  ως  άνω  τμηματικές  προθεσμίες  παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις
εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σύνολο  της  σύμβασης  έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  6.3 (Παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης),  6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη

41





άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει
το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στην
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.  Αν
κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η  προσφυγή  ή  αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν
ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης  μέχρι  αυτή  να
οριστικοποιηθεί.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος Παράδοσης των Υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα μέσα σε διάστημα 90 ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη  λήξη  του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016.  Στην  περίπτωση  που  το  αίτημα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  η  παράταση
χορηγείται  χωρίς  να συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή άλλοι  ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.4412/2016.

6.1.2. Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής  της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει
τρεις μήνες μετά.

6.3 Παραλαβή υλικών – Χρόνος και  τρόπος  παραλαβής  υλικών

6.3.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ.11 εδ.β του άρθρου 221 του Ν.4412/1648 σύμφωνα με τα

48Άρθρο  221  παρ.  11  β)  του  ν.  4412/2016:  “Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας
συγκροτείται  τριμελής  ή  πενταμελής  Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινομένου  οργάνου.  Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της
σύμβασης,  προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς  παραλαβή
αντικειμένου  της  σύμβασης,  εφόσον  προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται  αναγκαίο,  συντάσσει  τα  σχετικά
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια  επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται  ποσοτικός και  ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται
με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: α) Το όχημα θα επιθεωρηθεί  μακροσκοπικά ως προς την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και τα παρελκόμενα,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. β) Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει
από την επιτροπή παραλαβής του οχήματος με πρακτική  δοκιμασία και  θα περιλαμβάνει  τον
έλεγχο για ομαλή και ασφαλή λειτουργία των μηχανικών,  ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών και των
λοιπών  μερών  του  οχήματος.  Ο  λειτουργικός  έλεγχος  του  οχήματος  θα  γίνει  με  δαπάνη  και
παρουσία του προμηθευτή. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό  –  οριστικό-  παραλαβής  του  υλικού  με  παρατηρήσεις  –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

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

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

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 τουΝ.4412/16.

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

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

6.3.2 Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται  μέσα  στους  κατωτέρω  καθοριζόμενους  χρόνους:  30  ημέρες  από  την
ημερομηνία παράδοσης του οχήματος

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

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

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

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

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

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου  της  προμήθειας.  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο της  εγγυημένης  λειτουργίας  να
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η
επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής,  προβαίνει  στον  απαιτούμενο  έλεγχο  της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο
της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  της
εγγυημένης  λειτουργίας,  στο  οποίο  αποφαίνεται  για  την  συμμόρφωση  του  αναδόχου  στις
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό  όργανο  μπορεί  να  προτείνει  την  ολική  ή  μερική  κατάπτωση  της  εγγυήσεως  καλής
λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΥΜΒΑΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

αριθμός διακήρυξης:  1/2021 

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 105851
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ





Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι  220.000€ (μαζί με τον ΦΠΑ 24%), προβλέπεται η
προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια   5  Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων  ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5
θέσεων και ενός  ηλεκτρικού αυτοκινήτου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  εξόδων  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου
οικονομικού έτους 2020.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016).

Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, γίνεται αποδεκτή απόκλιση +5% της αναφερόμενης τιμής.

Β.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ 

1. Γενικά στοιχεία

1.1. Τα προς προμήθεια οχήματα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης, νέας σειράς (όχι
υπό  κατάργηση  ή  κατηργημένης),  πρόσφατης  κατασκευής  (όχι  πέραν  του  εννιαμήνου  από  την
ημερομηνία  παράδοσης  στην  Περιφέρεια),  από  τους  πλέον  εξελιγμένους  τεχνολογικά  τύπους  στην
αγορά.

1.2. Τα οχήματα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα.
1.3. Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο φορτίο του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις δυνατότητές του αλλά και τους

ισχύοντες κανονισμούς πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι περίπου 400 κιλά.
1.4. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων, θα

ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
1.5. Τα  οχήματα  θα  φέρουν  σήμανση  CE,  συνοδευόμενη  από  δήλωση  πιστότητας  και  θα  είναι

κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία.
1.6. Θα αξιολογείται θετικά κάθε χαρακτηριστικό ή τεχνολογία του προσφερόμενου προϊόντος (όχημα) πλέον

των απαιτούμενων, αν κριθεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται.

2. Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος οδήγησης

Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία
μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με ακτίνα
στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, ώστε να συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επίσης
το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης και πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις πόρτες.
Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας, ώστε να μην δέχεται στρέψεις και
μηχανικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή.
Το  πλαίσιο  θα  διαθέτει  τέσσερις  θύρες  για  την  καμπίνα  επιβατών  και  μία  για  τον  χώρο  φόρτωσης
αποσκευών.
Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα είναι:
Το συνολικό μήκος οχήματος θα είναι περίπου 4.500 mm
Το συνολικό πλάτος οχήματος με τους καθρέπτες περίπου 2000 mm
Το συνολικό ύψος οχήματος περίπου 1.500 mm
Το μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης περίπου 800 mm
Το μέγιστο πλάτος ανοίγματος χώρου φόρτωσης περίπου 1.100 mm
Ύψος ανοίγματος χώρου φόρτωσης περίπου 700 mm 
Μικτό βάρος του οχήματος περίπου 2,0 τόνων
Ωφέλιμο φορτίο θα είναι περίπου 0,4 τόνων
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Ακτίνα κύκλου στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο μικρότερη των   5,5 m   , προσφορές με μικρότερη ακτίνα
στροφής θα λαμβάνουν μία μονάδα ανά 0,5 m στην βαθμολόγηση.
Τα  κατασκευαστικά  στοιχεία  του  οχήματος  θα  προκύπτουν  από  τους  επίσημους  καταλόγους  του
κατασκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι  μονωμένος (σε οροφή και  πλευρικά τοιχώματα)  με κατάλληλο
υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό
υλικό.
Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ώστε
να είναι δυνατή η άνετη οδήγηση από τους οδηγούς.
Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό κλείδωμα και
υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος ηλεκτροκίνητοι και θα υπάρχει Immobilizer τελευταίας τεχνολογίας.
Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου
τύπου ασφαλείας.
Όλα  τα  καθίσματα  θα  είναι  αναπαυτικά,  ρυθμιζόμενα,  επενδυμένα  με  ύφασμα  ή  άλλο  υλικό  (π.χ.
δερματίνη) μεγάλης αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται.
Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής, ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, με ενεργά προσκέφαλα και
ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή ελαστικά
ταπέτα.
Θα υπάρχει αερόσακος οδηγού, πλευρικοί εμπρός και τύπου κουρτίνας μπρος-πίσω Επιπλέον αερόσακοι
θα αξιολογηθούν θετικά όπως επίσης και κάθε μέσο ή τεχνολογία πέραν των απαιτούμενων που αυξάνουν
την ασφάλεια των επιβαινόντων. Κάθε προσφορά με επιπλέον αερόσακο ή μέσο ή τεχνολογία πέραν των
ζητουμένων θα λαμβάνει μία μονάδα ανά  σύστημα στην βαθμολόγηση.
Θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής για αυτόματη λειτουργία (2
ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) στο μπροστινό μέρος του οχήματος και ένας πίσω και ο θάλαμος
θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού, εσωτερικό καθρέπτη, εξωτερικούς ηλεκτρικούς
καθρέπτες (αριστερά, δεξιά), αναδιπλούμενους, ευρυγώνιους. Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα
τα απαραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται  ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και  η έγκαιρη
προειδοποίηση (με βομβητή και φως κινδύνου) για τυχόν βλάβη σε συστήματά του. Κάθε προσφορά με
περισσότερα  συστήματα  προειδοποίησης  (alarm)  θα  λαμβάνει  μία  μονάδα  ανά  σύστημα  στην
βαθμολόγηση.
Το κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης με αντλία θερμότητας,  με δυνατότητα εισαγωγής
μέσα στο θάλαμο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, εργοστασιακό σύστημα ψύξης αυτόματου κλιματισμού
(θέρμανση-ψύξη-αερισμός),  με  τα  απαραίτητα  φίλτρα  καθαρισμού  του  αέρα,  εσωτερικό  φωτισμό  στον
θάλαμο οδήγησης και στον χώρο φόρτωσης, ψηφιακό ράδιο-MP3, κεραία και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση,
έτοιμο για χρήση)  με τηλεχειριστήριο στο τιμόνι και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου
αυτοκινήτου,  σύμφωνα με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  (έστω και  αν  δεν  αναφέρονται  αναλυτικά  στην
παρούσα μελέτη προμήθειας).

Το κάθε όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα :

1. Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με όλα τα
εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού).

2. Σειρά συνήθων εργαλείων.
3. Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.
4. Πλήρες φαρμακείο  από τον προβλεπόμενο Κ.Ο.Κ.
5. Τρίγωνο βλαβών από τον προβλεπόμενο Κ.Ο.Κ.
6. Εγχειρίδια και έντυπα, με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του

οχήματος (κινητήρα,  πλαίσιο κλπ),  μεταφρασμένα στην Ελληνική και  επίσης εύχρηστο κατάλογο
ανταλλακτικών για τον κινητήρα, πλαίσιο κλπ.

Να γίνει αναλυτική περιγραφή του θαλάμου, των οργάνων, του εξοπλισμού ασφαλείας, ενδεικτικών λυχνιών
και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και οι οποίες θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο
(επί ποινή αποκλεισμού) οι κάτωθι και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που διαθέτει ο θάλαμος
οδήγησης και ο χώρος φόρτωσης :
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Επιπλέον εξοπλισμός ή παρελκόμενο πέραν των ζητούμενων θα λαμβάνει μία μονάδα στην βαθμολογία.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max).

 Κλιματισμός με αντλία θερμότητας
 CRUISECONTROL
 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω
 Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
 Αισθητήρας βροχής και φωτός
 Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα και έξυπνο κλειδί
 Τιμόνι με χειριστήρια και ρύθμιση ύψους
 Ηλεκτρονικός επιλογέας κίνησης
 Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
 Θύρα φόρτισης AC/DC με φωτισμό και άνοιγμα από το κλειδί
 Κλιματισμός με φίλτρο και συλλέκτη σκόνης
 Λειτουργία e-pedal (για εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευση στις μπαταρίες)
 Κρύσταλλα με προστασία UV
 Πίσω  υαλοκαθαριστήρας
 Προβολείς  ομίχλης
 Προβολείς τύπου LED
 Αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης φωτός
 Κάμερα περιμετρικής θέασης
 Αισθητήρες παρκαρίσματος (εμπρός και πίσω)
 Δισκόφρενα μπρος-πίσω
 Speed limiter
 Διακόπτης ήχου για  πεζούς
 Σύστημα ελέγχου ευστάθειας με διακόπτη απενεργοποίησης
 Έλεγχος πίεσης ελαστικών ξεχωριστά για κάθε τροχό
 Σύστημα πέδησης με αναγνώριση πεζών
 Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής  λωρίδας
 Σύστημα αναγνώρισης σημάτων  ΚΟΚ
 Υποβοήθηση εκκίνησης σε  ανωφέρεια
 Ζάντες αλουμινίου 17’’
 Έλεγχος κινούμενου αντικειμένου
 Προειδοποίηση κόπωσης οδηγού

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα, τα τεχνικά
στοιχεία  και  οι  πληροφορίες  που  ζητούνται  για  το  πλαίσιο,  όπου  υποχρεωτικά θα  περιλαμβάνονται  οι
παρακάτω πληροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 Εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος.
 Ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.
 Διαστάσεις πλαισίου.
 Μεταξόνιο-μετατρόχιο.
 Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος.
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με τον θάλαμο οδήγησης.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο.
 Χωρητικότητα φόρτωσης.

3.Κινητήρας
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Ο κινητήρας θα είναι ηλεκτρικός, ισχύος τουλάχιστον  215 HP (μπορεί να γίνει δεκτή προσφορά με ισχύ
μικρότερη έως -5% από την ζητούμενη, αλλά και με μεγαλύτερη ισχύ από την ζητούμενη χωρίς άνω όριο,
η οποία θα αξιολογηθεί θετικά),  μετρούμενη κατά DIN, σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ που ισχύουν την
ημερομηνία του διαγωνισμού.
Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 340 Νm θα αξιολογηθεί θετικά (1 μονάδα ανά 10 Nm )αν η
ροπή στρέψης είναι υψηλότερη.
Ο κινητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Ισχύς τουλάχιστον : 215 ΗΡ, μεγαλύτερη ισχύ θα βαθμολογείται με μία μονάδα ανά 5 HP. 
2. Μέγιστη ροπή τουλάχιστον : 340 Νm, μεγαλύτερη ροπή θα βαθμολογείται με μία μονάδα ανά 10

Nm.
3. Κατανάλωση μικρότερη : 190 Wh/km(WLTP).
4. Αυτονομία συνδυασμένου κύκλου μεγαλύτερη ή ίση : 385km(WLTP),  μεγαλύτερη αυτονομία θα

λαμβάνει μία μονάδα ανά 50 km στην βαθμολόγηση.
5. Αυτονομία κύκλου πόλης μεγαλύτερη ή ίση : 520 km(WLTP), μεγαλύτερη αυτονομία θα λαμβάνει

μία μονάδα ανά 50 km στην βαθμολόγηση.
6. Επιτάχυνση 0-100 km μικρότερη ή ίση : 7sec

Η χωρητικότητα των μπαταριών θα είναι περίπου 60 kwh, μεγαλύτερη μπαταρία θα λαμβάνει μία μονάδα
ανά 5 kwh στη βαθμολόγηση.
Όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε προσιτό για
τους τεχνίτες σημείο.
Οποιοδήποτε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα θα
αξιολογηθεί ανάλογα. Κάθε επιπλέον σύστημα θα λαμβάνει μία μονάδα στην βαθμολόγηση. Επισημαίνεται
ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max).

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, δηλαδή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
 Τύπος/κατασκευαστής.
 Ισχύς/αριθμός στροφών λειτουργίας.
 Ροπή στρέψεως (max)
 Κατανάλωση

4.Σύστημα Μετάδοσης  
H μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς, μέσω ηλεκτρικού επιλογέα. Να γίνει πλήρης
περιγραφή του συστήματος που προσφέρεται.

5. Σύστημα Πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, προσφέροντας
ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα δύο κυκλωμάτων, με υποβοήθηση σύμφωνα με
τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και
μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε
όλους τους τροχούς (ABS) σε συνδυασμό με σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής πέδησης (EBD ή αντίστοιχο).
Η  κυρίως  πέδηση  θα  γίνεται  με  επενέργεια  σε  όλους  τους  τροχούς  και  το  κάθε  όχημα  θα  διαθέτει
δισκόφρενα  σε όλους τους τροχούς.  Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι
ικανής  αντοχής  και  άριστης  κατασκευής,  ώστε  να  εγγυώνται  την  μακροχρόνια  καλή  λειτουργία  του
συστήματος πέδησης.
Θα υπάρχει μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο),  που θα είναι ικανό να ασφαλίζει  το
όχημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα .
Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα θα
πρέπει  να  φέρει  κάθε  σύστημα,  που  την  ημερομηνία του  διαγωνισμού θα είναι  υποχρεωτικό  από την
ισχύουσα νομοθεσία, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη.
Θα φέρει επί ποινή αποκλεισμού έξυπνο σύστημα φρένων με αναγνώριση πεζών για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Επιπρόσθετα  συστήματα  που  βοηθούν  στην  ασφαλέστερη  οδήγηση  όπως  π.χ.  ηλεκτρονικό  σύστημα
ελέγχου  ευστάθειας  VDC,  υποβοήθηση φρένων στο απότομο φρενάρισμα  EBA,  σύστημα υποβοήθησης
εκκίνησης στην ανηφόρα HAS, κ.α. θα ληφθούν θετικά υπ’ όψιν και θα βαθμολογηθούν με μία μονάδα ανά

50





σύστημα. Επισημαίνεται  ότι  δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί
max).
Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης πλήρως και να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

6. Σύστημα Διεύθυνσης
Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το τιμόνι
θα  βρίσκεται  στο  αριστερό  μέρος  του  οχήματος,  θα  διαθέτει  οπωσδήποτε  ηλεκτρική  (ή  ισοδύναμη)
υποβοήθηση, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και θα είναι ρυθμιζόμενο.

7. Αξονες – Αναρτήσεις-Ελαστικά
Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη με Γόνατα MacPherson και η οπίσθια με ημιάκαμπτο άξονα.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων κλπ),
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
Τόσο οι άξονες όσο και τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής (όχι
απομιμήσεις).
Το  σύστημα  ανάρτησης  θα  είναι  στιβαρής  κατασκευής,  από  τα  πλέον  εξελιγμένα  και  ευρέως
χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση, του οχήματος υπό δυσμενείς
συνθήκες με πλήρες φορτίο.
To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες, με ελαστικά
επίσωτρα  κατάλληλου  τύπου  και  διαστάσεων,  ακτινωτού  τύπου  (radial),  νέας  τεχνολογίας  (tubeless),
παραγωγής του τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλη θέση
στο πλαίσιο του οχήματος.
Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, διαστάσεις κλπ) των
αξόνων και αναρτήσεων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ελαστικών.

8. Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση
Το  κάθε  όχημα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  και  σημάτων,  τους
απαραίτητους προβολείς και φωτιστικά σώματα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό σύστημα όπως
προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει.
Θα  πρέπει  να  υπάρχει  συσσωρευτής  των  12  V,  με  επαρκή  χωρητικότητα,  κατάλληλος  για  την  ομαλή
λειτουργία και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
(Maintenance  Free  Battery),  τοποθετημένος  σε  ασφαλή  και  κατάλληλη  υποδοχή,  με  ικανοποιητικό
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την
τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες μονωμένες και προστατευμένες καλωδιώσεις
του οχήματος.
Στην καμπίνα των επιβατών και του χώρου φόρτισης , θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα
στην οροφή ή στις  πλευρές του αμαξώματος,  που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό.  Επίσης θα
διαθέτει επαρκώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου.
9. Βαφή
Τα οχήματα θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα
είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα
οχήματα. Το χρώμα των οχημάτων θα είναι  λευκό ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας που θα καθοριστεί κατά
την υπογραφή της  σύμβασης (σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας).
Ανεξάρτητα από την απόχρωση,  είναι υποχρεωτική  η  ύπαρξη  περιμετρικής  κίτρινης  λωρίδας   πλάτους
10  εκ.   και   η  αναγραφή   με  κεφαλαία γράμματα και στις δύο (2) πλευρές του κάθε οχήματος του
ονόματος του Φορέα, (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ) και της επωνυμίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει,
με υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να γίνει μετά
από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πριν την
παραλαβή των οχημάτων.

Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 7 ΘΕΣΕΩΝ 

1. Γενικά στοιχεία  
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1.1. Το προς προμήθεια όχημα  θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, πρώτης χρήσης, νέας σειράς (όχι υπό
κατάργηση ή κατηργημένης), πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία
παράδοσης στην Περιφέρεια), από τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά τύπους στην αγορά.

1.2. Το όχημα  πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο.
1.3. Το  μεικτό  βάρος  του  αυτοκινήτου  σύμφωνα  με  τις  δυνατότητες  του  αλλά  και  τους  ισχύοντες

κανονισμούς πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι  μεγαλύτερο ή ίσο με 2.250 κιλά.
1.4. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία (διαστάσεις, βάρη κλπ), καθώς και τα όρια εκπομπών καυσαερίων, θα

ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
1.5. Τα  οχήματα  θα  φέρουν  σήμανση  CE,  συνοδευόμενη  από  δήλωση  πιστότητας  και  θα  είναι

κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία.
1.6. Θα  αξιολογείται  θετικά  κάθε  χαρακτηριστικό  ή  τεχνολογία  του  προσφερόμενου  προϊόντος  (όχημα)

πλέον των απαιτούμενων, αν κριθεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες για τις οποίες  προορίζεται.

2. Πλαίσιο-Αμάξωμα-Θάλαμος  οδήγησης  

Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία
μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με ακτίνα
στροφής (στους τροχούς) όσο το δυνατόν μικρότερη, ώστε να συνεισφέρει στην ευελιξία. Θα πρέπει επίσης
το αυτοκίνητο να διαθέτει ζώνες ασφαλείας και πλευρικές μπάρες ασφαλείας στις  πόρτες.
Το πλαίσιο θα είναι ισχυρής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας, ώστε να μην δέχεται στρέψεις και
μηχανικές καταπονήσεις. 
Το πλαίσιο θα διαθέτει  δύο θύρες για τον χώρο οδήγησης και συνοδηγού, δύο συρόμενες πόρτες στην
καμπίνα επιβατών και μία στο πίσω μέρος του οχήματος για τον χώρο φόρτωσης  αποσκευών.
Οι διαστάσεις και βάρη του οχήματος θα είναι:
Το συνολικό μήκος οχήματος περίπου 4.550 mm
Το συνολικό πλάτος οχήματος με τους καθρέπτες περίπου 2000 mm
Το συνολικό ύψος οχήματος περίπου 1.850 mm
Μέγιστος  όγκος φόρτωσης (αναδιπλούμενα καθίσματα)  περίπου 3 κμ
Το μέγιστο πλάτος ανοίγματος χώρου φόρτωσης περίπου 1.250 mm
Υψος ανοίγματος χώρου φόρτωσης περίπου 1200 mm
Μεικτό βάρος του οχήματος  μεγαλύτερο ή ίσο  2,25 τόνων
Ακτίνα κύκλου στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο μικρότερη των   5,5 m  , προσφορές με μικρότερη ακτίνα
στροφής θα λαμβάνουν μία μονάδα ανά 0,5 m στην βαθμολόγηση.
Τα  κατασκευαστικά  στοιχεία  του  οχήματος  θα  προκύπτουν  από  τους  επίσημους  καταλόγους  του
κατασκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
Ο θάλαμος οδήγησης-επιβατών θα είναι  μονωμένος (σε οροφή και  πλευρικά τοιχώματα)  με κατάλληλο
υλικό έναντι της θερμότητας και του θορύβου και θα έχει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό
υλικό.
Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θαλάμου και να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ώστε
να είναι δυνατή η άνετη οδήγηση από τους οδηγούς.
Οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας με κεντρικό κλείδωμα και
υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος ηλεκτροκίνητοι στον χώρο οδήγησης και θα υπάρχει Immobilizer
τελευταίας τεχνολογίας.
Τα κρύσταλλα των παραθύρων και του ανεμοθώρακα θα είναι από γυαλί τύπου SECURIT ή παρόμοιου
τύπου ασφαλείας.
Όλα τα καθίσματα θα είναι αναπαυτικά, επενδυμένα με ύφασμα ή άλλο υλικό (π.χ. δερματίνη) μεγάλης
αντοχής, που θα μπορεί να καθαρίζεται.
Στα καθίσματα θα υπάρχουν υποστηρίγματα κεφαλής.
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά πλαστικά ή ελαστικά
ταπέτα.
Θα  υπάρχει  αερόσακος  οδηγού,  πλευρικοί  εμπρός  και  τύπου  κουρτίνας.  Επιπλέον  αερόσακοι  θα
αξιολογηθούν θετικά όπως επίσης και κάθε μέσο ή τεχνολογία πέραν των απαιτούμενων που αυξάνουν την
ασφάλεια  των  επιβαινόντων.  Κάθε  προσφορά  με  επιπλέον  αερόσακο  ή  μέσο  ή  τεχνολογία  πέραν  των
ζητουμένων θα λαμβάνει μία μονάδα ανά  σύστημα στη βαθμολόγηση.
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Θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες (2 ταχυτήτων τουλάχιστον + 1 διακοπτόμενης) στο
μπροστινό μέρος του οχήματος και ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού,
εσωτερικό  καθρέπτη,  εξωτερικούς  ηλεκτρικούς  καθρέπτες  (αριστερά,  δεξιά),  ευρυγώνιους.  Στα  όργανα
ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός του
οχήματος,  αλλά  και  η  έγκαιρη  προειδοποίηση  (με  βομβητή  και  φως  κινδύνου)  για  τυχόν  βλάβη  σε
συστήματά του.  Κάθε  προσφορά με  περισσότερα συστήματα προειδοποίησης  (alarm)  θα λαμβάνει  μία
μονάδα ανά σύστημα στη βαθμολόγηση.
Το κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα  θέρμανσης,  με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη
θερμαινόμενου φρέσκου αέρα,  εργοστασιακό σύστημα ψύξης με τα απαραίτητα φίλτρα καθαρισμού του
αέρα, εσωτερικό φωτισμό στον θάλαμο οδήγησης και στον χώρο φόρτωσης, ψηφιακό ράδιο-MP3, κεραία
και ηχεία (πλήρης εγκατάσταση, έτοιμο για χρήση) με τηλεχειριστήριο στο τιμόνι και γενικά κάθε εξάρτημα
ενός  θαλαμίσκου  σύγχρονου  αυτοκινήτου,  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  (έστω  και  αν  δεν
αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη προμήθειας).

Το κάθε όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα :

1. Εφεδρικό τροχό με ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετημένο σε ευχερή θέση (με όλα τα
εργαλεία αντικατάστασης ελαστικού).

2. Σειρά συνήθων εργαλείων.
3. Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.
4. Πλήρες φαρμακείο  από τον προβλεπόμενο Κ.Ο.Κ.                                         
5. Τρίγωνο βλαβών από τον προβλεπόμενο Κ.Ο.Κ.
6. Εγχειρίδια και έντυπα, με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του

οχήματος (κινητήρα,  πλαίσιο κλπ),  μεταφρασμένα στην Ελληνική και  επίσης εύχρηστο κατάλογο
ανταλλακτικών για τον κινητήρα, πλαίσιο κλπ.

Να  γίνει  αναλυτική  περιγραφή  του  θαλάμου,  των  οργάνων,  του  εξοπλισμού  ασφαλείας,  ενδεικτικών
λυχνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και οι οποίες θα πρέπει να είναι κατ’
ελάχιστο (επί ποινή αποκλεισμού) οι κάτωθι και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που διαθέτει ο
θάλαμος οδήγησης και ο χώρος φόρτωσης :

Επιπλέον εξοπλισμός ή παρελκόμενο πέραν των ζητούμενων θα λαμβάνει μία μονάδα στην βαθμολογία.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max.

 Α/C
 Cruisecontrol & Speedlimiter (με χειριστήρια στο τιμόνι)
 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
 Ηλεκτρικoι εξωτερικοί καθρέπτες 
 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
 Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα και έξυπνο κλειδί
 Τιμόνι με χειριστήρια και ρύθμιση ύψους
 Θύρα φόρτισης AC/DC 
 Κρύσταλλα με προστασία UV
 Προβολείς ομίχλης
 Μηχανική ρύθμιση ύψους δέσμης φωτός
 Κάμερα πίσω θέασης με εικόνα στα όργανα
 Δισκόφρενα μπρος-πίσω
 Διακόπτης ήχου για πεζούς
 Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
 Σύστημα ψύξης μπαταρίας
 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια
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 Ζάντες ατσάλινες 15’’
 Δυναμικός έλεγχος οχήματος (VDC)
 Προβολείς ομίχλης
 Ανοιγόμενα παράθυρα συρόμενης πόρτας
 Immobilizer
 Προστασία μπαταρίας από υπερφόρτωση
 Φώτα ημέρας
 Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
 ABS+EBD(ή αντίστοιχο)

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα, τα τεχνικά
στοιχεία  και  οι  πληροφορίες  που  ζητούνται  για  το  πλαίσιο,  όπου  υποχρεωτικά θα  περιλαμβάνονται  οι
παρακάτω πληροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 Εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος.
 Ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.
 Διαστάσεις πλαισίου.
 Μεταξόνιο-μετατρόχιο.
 Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος.
 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με τον θάλαμο οδήγησης.
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο.
 Χωρητικότητα φόρτωσης.

3. Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι ηλεκτρικός, ισχύος τουλάχιστον 105 HP (μπορεί να γίνει δεκτή προσφορά με ισχύ
μικρότερη έως -5% από την ζητούμενη, αλλά και με μεγαλύτερη ισχύ από την ζητούμενη χωρίς άνω όριο, η
οποία θα αξιολογηθεί  θετικά),  μετρούμενη κατά DIN,  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  τις  ΕΕ  που ισχύουν την
ημερομηνία του διαγωνισμού.
Η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 250 Νm. Θα αξιολογηθεί θετικά (1 μονάδα ανά 10 Nm ) αν η
ροπή στρέψης είναι υψηλότερη.
Ο κινητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Ισχύς τουλάχιστον : 105 ΗΡ, μεγαλύτερη ισχύ θα βαθμολογείται με μία μονάδα ανά 5 HP. 
2. Μέγιστη ροπή τουλάχιστον : 250 Νm, μεγαλύτερη ροπή θα βαθμολογείται με μία μονάδα ανά 10

Nm.
3. Κατανάλωση μικρότερη : 260 Wh/km (WLTP).
4. Αυτονομία συνδυασμένου κύκλου μεγαλύτερη ή ίση : 200 km(WLTP), μεγαλύτερη αυτονομία θα

λαμβάνει μία μονάδα ανά 50 km στη βαθμολόγηση.
5. Αυτονομία κύκλου πόλης μεγαλύτερη ή ίση : 300 km (WLTP), μεγαλύτερη αυτονομία θα λαμβάνει

μία μονάδα ανά 50 km στη βαθμολόγηση.
6. Επιτάχυνση 0-100 km μικρότερη ή ίση : 14sec

Η  χωρητικότητα  των  μπαταριών  θα  είναι  περίπου  40  kwh με  τουλάχιστον  190  κυψέλες.  Μεγαλύτερη
μπαταρία θα λαμβάνει μία μονάδα ανά 5 kwh στην βαθμολόγηση και περισσότερες κυψέλες μια μονάδα
ανά δύο επιπλέον κυψέλες.
Θα έχει, επί ποινή αποκλεισμού, σύστημα ψύξεως της μπαταρίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Όλα τα
εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε προσιτό για τους
τεχνίτες σημείο.
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Οποιοδήποτε σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα θα
αξιολογηθεί ανάλογα. Κάθε επιπλέον σύστημα θα λαμβάνει μία μονάδα στην βαθμολόγηση. Επισημαίνεται
ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max).

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, δηλαδή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
 Τύπος/κατασκευαστής.
 Ισχύς/αριθμός στροφών λειτουργίας.
 Ροπή στρέψεως (max)
 Κατανάλωση

4. Σύστημα Μετάδοσης  
H μετάδοση κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς, μέσω αυτόματου ηλεκτρικού επιλογέα. Να γίνει
πλήρης περιγραφή του συστήματος που προσφέρεται.

5. Σύστημα Πέδησης  
Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες, προσφέροντας
ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο. Θα είναι απαραίτητα δύο κυκλωμάτων, με υποβοήθηση σύμφωνα με
τον ισχύοντα ΚΟΚ και θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγία 98/12/ EC και
μεταγενέστερες). Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων σε
όλους τους τροχούς (ABS) σε συνδυασμό με σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής πέδησης (EBD ή αντίστοιχο).
Η  κυρίως  πέδηση  θα  γίνεται  με  επενέργεια  σε  όλους  τους  τροχούς  και  το  κάθε  όχημα  θα  διαθέτει
δισκόφρενα  σε όλους τους τροχούς.  Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι
ικανής  αντοχής  και  άριστης  κατασκευής,  ώστε  να  εγγυώνται  την  μακροχρόνια  καλή  λειτουργία  του
συστήματος πέδησης.
Θα υπάρχει μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο),  που θα είναι ικανό να ασφαλίζει  το
όχημα υπό πλήρες φορτίο σε δρόμο κλίσης τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα .
Το υλικό τριβής των φρένων να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τονίζεται ότι γενικά το κάθε όχημα θα
πρέπει  να  φέρει  κάθε  σύστημα,  που  την  ημερομηνία  του  διαγωνισμού θα είναι  υποχρεωτικό  από την
ισχύουσα νομοθεσία, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη.
Επιπρόσθετα συστήματα που βοηθούν στην ασφαλέστερη οδήγηση όπως π.χ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
ευστάθειας VDC, υποβοήθηση φρένων στο απότομο φρενάρισμα EBA, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης
στην ανηφόρα HAS, κ.α. θα ληφθούν θετικά υπ’ όψιν και θα βαθμολογηθούν με μία μονάδα ανά σύστημα.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max).
Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης πλήρως και να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

6. Σύστημα Διεύθυνσης  
Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Το τιμόνι
θα  βρίσκεται  στο  αριστερό  μέρος  του  οχήματος,  θα  διαθέτει  οπωσδήποτε  ηλεκτρική  (ή  ισοδύναμη)
υποβοήθηση, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και θα είναι ρυθμιζόμενο.

7. Άξονες – Αναρτήσεις-Ελαστικά  
Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες.
Η εμπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη με Γόνατα MacPherson και η οπίσθια με ημιάκαμπτο άξονα.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του οχήματος με πλήρες φορτίο, (επιβατών, καυσίμων, εργαλείων κλπ),
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
Τόσο οι άξονες όσο και τα υπόλοιπα μέρη θα πρέπει να είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής (όχι
απομιμήσεις).
Το  σύστημα  ανάρτησης  θα  είναι  στιβαρής  κατασκευής,  από  τα  πλέον  εξελιγμένα  και  ευρέως
χρησιμοποιούμενα της αγοράς, με όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση, του οχήματος υπό δυσμενείς
συνθήκες με πλήρες φορτίο.
To κάθε όχημα θα φέρει πλήρεις μονούς τροχούς ισχυρής κατασκευής και στους δύο άξονες, με ελαστικά
επίσωτρα  κατάλληλου  τύπου  και  διαστάσεων,  ακτινωτού  τύπου  (radial),  νέας  τεχνολογίας  (tubeless),
παραγωγής του τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, σύμφωνα με τις
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ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σταθερά σε κατάλληλη θέση
στο πλαίσιο του οχήματος.
Να δοθούν με σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, διαστάσεις κλπ) των
αξόνων και αναρτήσεων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ελαστικών.

8. Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση
Το  κάθε  όχημα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισμού  και  σημάτων,  τους
απαραίτητους προβολείς και φωτιστικά σώματα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ηλεκτρικό σύστημα όπως
προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει.
Θα  πρέπει  να  υπάρχει  συσσωρευτής  των  12  V,  με  επαρκή  χωρητικότητα,  κατάλληλος  για  την   ομαλή
λειτουργία και τις όποιες ειδικές απαιτήσεις, που θα είναι κλειστού τύπου, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
(Maintenance  Free  Battery),  τοποθετημένος  σε  ασφαλή  και  κατάλληλη  υποδοχή,  με  ικανοποιητικό
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση. Ο συσσωρευτής θα παρέχει την
τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V, σε όλες τις προβλεπόμενες μονωμένες και προστατευμένες καλωδιώσεις
του οχήματος.
Στην καμπίνα των επιβατών και του χώρου φόρτισης , θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα
στην οροφή ή στις  πλευρές του αμαξώματος,  που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό.  Επίσης θα
διαθέτει επαρκώς φωτιζόμενα όργανα ελέγχου.
9. Βαφή
Τα οχήματα θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα
είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα
οχήματα. Το χρώμα των οχημάτων θα είναι λευκό ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας που θα καθοριστεί κατά
την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο της κατασκευάστριας εταιρείας).
Ανεξάρτητα από την απόχρωση,  είναι υποχρεωτική  η  ύπαρξη  περιμετρικής  κίτρινης  λωρίδας   πλάτους
10  εκ.  και  η   αναγραφή   με κεφαλαία γράμματα και στις δύο (2) πλευρές του κάθε οχήματος του ονόματος
του  Φορέα,  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ)  και  της  επωνυμίας  της  υπηρεσίας  στην  οποία  ανήκει,  με
υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να γίνει μετά από
αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα και  ο  ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να εκτελέσει  πριν  την
παραλαβή των οχημάτων.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ)

Γ1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ)ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ
Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα και η
άνεση χειρισμού,  οι  χρόνοι  και  οι  μετρικές  αποδόσεις  των επιμέρους συστημάτων,  οι  καταναλώσεις,  η
ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά:

 Ελεύθερο ύψος από το έδαφος.
 Συντελεστής αεροδυναμικής Cw.
 Οικονομία στην κατανάλωση μικρότερη ή ίση από 190 Wh/km (WLTP). Προσφορές με μικρότερη

κατανάλωση θα λαμβάνουν 1 μονάδα ανά 10 Wh/km στη βαθμολόγηση.
 Οικονομία στη συντήρηση.
 Μεγάλη ροπή μεγαλύτερη ή  ίση  340  Nm,  προσφορές  με  μεγαλύτερη ροπή θα λαμβάνουν μία

μονάδα ανά 10 Nm στη βαθμολόγηση.
 Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κ.λ.π.
 Ασφαλής πέδηση στάθμευσης.
 Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων.
 Ικανότητα φόρτωσης.
 Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας.
 Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος.
 Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm.

Το  κάθισμα  του  οδηγού  πρέπει  να  προσδίδει  την  μέγιστη  άνεση  και  εργονομική  απόδοση.  Επίσης
απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού.
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Το κάθε όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα
μέτρα  ασφαλούς  λειτουργίας  ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας  και  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  τα
οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις
θορύβου, ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα, όπως θα
ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
Για την αξιολόγηση της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια
χειρισμού και  λειτουργίας,  όπως και  εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης  ή ειδικών
συνθηκών.
Ο  πίνακας  των  ενδείξεων  και  μετρήσεων  πρέπει  να  είναι  πλήρης  και  αξιόπιστος  στη  χρήση,  τα  δε
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις.
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Γ2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ)ΟΧΗΜΑΤΟΣ 7 ΘΕΣΕΩΝ
Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η
ταχύτητα  και  η  άνεση  χειρισμού,  οι  χρόνοι  και  οι  μετρικές  αποδόσεις  των  επιμέρους
συστημάτων, οι καταναλώσεις, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές
διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά:

 Ελεύθερο ύψος από το έδαφος.
 Οικονομία στην κατανάλωση μικρότερη ή ίση από 260 Wh/km (WLTP). Προσφορές με

μικρότερη κατανάλωση θα λαμβάνουν 1 μονάδα ανά 10 Wh/km στη βαθμολόγηση.
 Οικονομία στη συντήρηση.
 Μεγάλη  ροπή  μεγαλύτερη  ή  ίση  250  Nm,  προσφορές  με  μεγαλύτερη  ροπή  θα

λαμβάνουν μία μονάδα ανά 10 Nm στη βαθμολόγηση.
 Ασφαλής κίνηση, παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κ.λ.π.
 Ασφαλής πέδηση στάθμευσης.
 Προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων.
 Ικανότητα φόρτωσης.
 Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων ασφαλείας.
 Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος.
 Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm.

Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Επίσης 
απαραίτητα μελετημένες πρέπει να είναι οι συνθήκες ανέσεως του συνοδηγού.

Το κάθε όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που  αφορούν  τα  μέτρα  ασφαλούς  λειτουργίας  ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας  και
προστασίας  του  περιβάλλοντος,  τα  οποία  θα  περιγραφούν  στην  τεχνική  προσφορά  και
πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις θορύβου, ασφάλειας και υγείας που
έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα, όπως θα ισχύουν την ημέρα του
διαγωνισμού.
Για την αξιολόγηση της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για
την  ασφάλεια  χειρισμού  και  λειτουργίας,  όπως  και  εφεδρικά  συστήματα  λειτουργίας  σε
περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών.
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων πρέπει να είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα
δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ KAI ΚΑΛΥΨΗ (και για τους δύο τύπους οχημάτων)

Δ.1. Εγγύηση καλή λειτουργίας

α. Γενική εγγύηση για το σύνολο του οχήματος

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής  λειτουργίας.  Ζητείται
γενική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για   δύο (2) έτη   για το σύνολο του οχήματος  ,
χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.
Εγγύησης καλής λειτουργίας επιπλέον της υποχρεωτικής, θα αξιολογηθεί από την επιτροπή
αξιολόγησης, με βάση την παρακάτω κλίμακα:
-Έως 3 (τρία) έτη επιπλέον της υποχρεωτικής (100 βαθμοί), 1 βαθμό ανά έτος.
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-Από το 4
ο 

(τέταρτο) έτος επιπλέον της υποχρεωτικής και για κάθε επιπλέον έτος, 1,5 βαθμό
ανά έτος.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max).

β. Εγγύηση χωρητικότητας συσσωρευτών

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης της χωρητικότητας
των  συσσωρευτών  τα  οχτώ  (8)  έτη.  Θα  πρέπει  να  αναφέρεται  ότι  καθ  όλο  το  χρονικό
διάστημα της εγγύησης ( 8 έτη) η χωρητικότητα των συσσωρευτών δεν θα είναι μικρότερη
του 85% της αρχικής χωρητικότητας.
Για κάθε έτος εγγύησης της χωρητικότητας των συσσωρευτών επιπλέον της υποχρεωτικής, θα
βαθμολογείται  με 1  βαθμό ανά έτος.  Επισημαίνεται  ότι  δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα
επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max).

Στο  διάστημα  της  εγγύησης  οι  βλάβες  θα  αποκαθίστανται  με  ευθύνη  και  μέριμνα  του
προμηθευτή (όπως περιγράφεται παρακάτω παρ. Δ.2).
Ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή
την  συντήρηση  από  τον  προμηθευτή,  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  της  εγγύησης,
χορηγούνται δωρεάν.

Δ.2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά)
Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών, τον
χρόνο  εγγύησης  και  να  αναφερθούν  τυχόν  εξαιρετικά  πλεονεκτήματα  και  ευκολίες
συντήρησης  και  επισκευής  που  παρέχονται.  Να  αναφερθούν  αναλυτικά  τυχόν  δωρεάν
service, (εργασία και υλικά), που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης περιγραφή)
στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και το οποίο θα ληφθεί θετικά υπ’ όψιν στην
βαθμολόγηση. Κάθε δωρεάν service θα λαμβάνει μία επιπλέον μονάδα στη βαθμολόγηση.
Στην  περίοδο  της  εγγύησης  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  εντός  48  ωρών  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή του (μέσω email κλπ), να κινητοποιείται και να αποκαθιστά κάθε βλάβη μέσα σε
ορισμένο  χρόνο,  που  θα  ορίζεται  σε  συνεννόηση  με  τον  φορέα  ανάλογα  με  την  βλάβη
(Υπεύθυνη Δήλωση). Σε αντίθετη περίπτωση στη σύμβαση θα μπορεί να ορίζεται ποινική
ρήτρα  για  κάθε  ημέρα  ακινητοποίησης  του  οχήματος  (περίπου  όσο  είναι  το  ημερήσιο
μίσθωμα παρόμοιου οχήματος στην ελεύθερη αγορά).

Θα  πρέπει  να  δηλωθεί  εκ  μέρους  του  βασικού  κατασκευαστή  (ή  του  επίσημου
αντιπροσώπου στην Ελλάδα) του οχήματος, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για
τουλάχιστον 10 έτη, εκ μέρους δε του διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των
ζητουμένων  ανταλλακτικών  που  δεν  θα  είναι  μεγαλύτερος  των  20  ημερών  (Υπεύθυνη
Δήλωση).  Κάθε  επιπλέον  χρόνος  πέραν  των  δέκα  ετών  θα  λαμβάνει  μία  μονάδα  στην
βαθμολόγηση.
Τονίζεται  ότι  σε  περίπτωση που δεν τηρείται  ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών,  ο
Φορέας θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ρήτρα ακινητοποίησης του οχήματος όπως
αναφέρεται παραπάνω.

Τέλος ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει
ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία χρέωση την εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα, για την
λειτουργία και την συντήρηση των οχημάτων, με βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα που
θα  υποβάλει κατά την ημερομηνία παραλαβής, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. H
εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς και κατά την ημερομηνία της
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παράδοσης  των  οχημάτων  και  με  βάση  τα  σχετικά  έντυπα  που  θα  χορηγηθούν από  τον
προμηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί των οχημάτων).
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια βαθμολογίας (120 βαθμοί max).

Δ.3. Χρόνος και τόπος παράδοσης
O  χρόνος  παράδοσης  των  οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  της  Υπηρεσίας  (στην  έδρα  της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου),  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  των  ενενήντα  (90)
ημερολογιακών  ημερών  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης.  Yπέρβαση  του
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Θα αξιολογηθεί ανάλογα ο μικρότερος χρόνος παράδοσης (όλων των οχημάτων). Κάθε 15
ημερολογιακές ημέρες λιγότερες των 90, θα βαθμολογούνται με επιπλέον  2 βαθμούς  της
βασικής βαθμολογίας.  Επισημαίνεται ότι  δεν μπορούν να ξεπεραστούν τα επιτρεπτά όρια
βαθμολογίας (120 βαθμοί max).

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως
(όπου ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86):
Ε.1.  Αναλυτική  Τεχνική  Περιγραφή με  δομή  αντίστοιχη  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  της
Υπηρεσίας (Παρ.  Β.1.1  έως Β.1.8  και  Β.2.1  έως Β.2.8,  ουσιώδη χαρακτηριστικά των Τεχν.
Προδιαγραφών),  όπου  θα  παρουσιάζονται  όλα  τα  τεχνικά  στοιχεία  του  κάθε  οχήματος,
αφενός για να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να
αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα.
Ε.2.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Παράρτημα VI).
Ε.3.Έκθεση-αναφορά  στα  τεχνικά  στοιχεία  του  κάθε  οχήματος  που  αντιστοιχούν  στα
αναφερόμενα  στην παρ.  Γ. της  μελέτης  (Τεχνική  αξία-Ασφάλεια-λειτουργικότητα-
αποδοτικότητα).
Ε.4.  Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες  (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του οχήματος,
όπου  θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.
Ε.5. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας ( παρ. Δ.1 της μελέτης).
Ε.6.  Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι στην περίοδο της εγγύησης, εντός 48 ωρών από την
έγγραφη ειδοποίησή του (μέσω email κλπ), θα κινητοποιείται και θα αποκαθιστά κάθε βλάβη
μέσα σε χρόνο που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τον φορέα, ανάλογα με την βλάβη (όπως
ζητείται στην παρ. Δ.2 των τεχν. προδιαγραφών).
Ε.7. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα οχήματα σε δικό τους εργοστάσιο
πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευαστούν ή από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνουν ότι θα
καλύψουν την Περιφέρεια με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη.
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή
φωτοαντιγράφων),  μεταφρασμένο  επίσημα  στην  Ελληνική  Γλώσσα.  Στην  περίπτωση
βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή (παρ.
Δ.2της μελέτης).
Ε.8.  Δήλωση  από  τον  διαγωνιζόμενο  ότι  εγγυάται  την  παράδοση  των  ζητούμενων
ανταλλακτικών  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  θα  είναι
μεγαλύτερο(<)των20ημερών(παρ.Δ.2της μελέτης).
Ε.9. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. (παρ. Δ.3 της μελέτης).
Ε.10.  Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών
και συντηρητών με βάση το σχετικό πρόγραμμα που θα υποβάλει (παρ. Δ.2 της μελέτης).
Ε.11.  Πίνακας  για  τυχόν  εξοπλισμό,  εργαλεία  ή  ανταλλακτικά  που  συνοδεύουν  το  κάθε
όχημα, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων
από τις παραπάνω Τεχν. Προδιαγραφές.
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Σημειώνεται ότι:
-Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που
κάποιος προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται.
-Πρέπει  επίσης  απαραίτητα,  οι  προσφορές  να  περιλαμβάνουν  όλα  τα  στοιχεία  που
απαιτούνται,  για  την  δημιουργία  πλήρους  και  σαφούς  εικόνας  του  κάθε  προσφερθέντος
οχήματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του
κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν.

ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επίσης  με  την  προσφορά  κάθε  διαγωνιζόμενου  θα  δίνονται  υποχρεωτικά  με  ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία :
ΣΤ.1.  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  έλαβε  γνώση  όλων  των  όρων  του  διαγωνισμού  και  τους
αποδέχεται  χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη
που  μπορεί  να  υπάρχει  μέσα  στην  προσφορά  και  δεν  συμφωνεί  με  τους  όρους  της
δημοπρασίας.
ΣΤ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι:
Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του:
α). Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση
των υπό προμήθεια οχημάτων ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στην Περιφέρεια.
β). Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας
(πινακίδες)  και  γενικά  κάθε  ενέργειας  που  απαιτείται  για  την  παράδοση  τους  στην
Περιφέρεια,  έτοιμων  προς  κυκλοφορία  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου).
ΣΤ.3. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001/2015 ή ισοδύναμων, από
αναγνωρισμένο φορέα,  για  τον  κατασκευαστή για  τον  σχεδιασμό και  την  κατασκευή των
οχημάτων και αντίστοιχα του προμηθευτή για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.
ΣΤ.4.  Δήλωση συμμόρφωσης /σήμανση CE σύμφωνα με τις  Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

αριθμός διακήρυξης: 1/2021 

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 105851
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(ΤΕΥΔ)





Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

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

Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):6/2020

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
«Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός 
ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 
CPV: 34144900-7
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:[…]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
                                            [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για   διαδικασίες σύναψης   δημόσιας σύμβασης κάτω των   ορίων   των   οδηγιών      

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία 
ανάθεσης

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

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥ∆  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες  σχετικά µε τον οικονοµικό  φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον 
οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία: [ ]
Αριθµός  φορολογικού
µητρώου (ΑΦΜ):

Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη
χώρα  εγκατάστασης  του
οικονοµικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό
αριθµό  ταυτοποίησης,
εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει

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

- Ονοµασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ:5012
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Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδροµείο: [……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο 
(διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειαςκατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:   Ο  
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;

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

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[…...............]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τµήµατα  της
παρούσας ενότητας,  στην ενότητα Β και,
όπου  απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του
παρόντος
µέρους,  συµπληρώστε  το  µέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή  του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό
αριθµό  εγγραφής  ή  πιστοποίησης,  κατά
περίπτωση:

α) [……]

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής
ή η πιστοποίηση

διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον
επίσηµο κατάλογοv:

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
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γ) [……]
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
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Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,                         συµπληρώστε  
τιςπληροφορίες   που   λείπουν   στο µέρος
IV, ενότητες        Α,        Β,        Γ,        ή        ∆        κατά  
Περίπτωση     ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να  προσκοµίσει  βεβαίωση  πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη  δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή
στον  αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει
απευθείας
µέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδοµένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;

ε) [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική
τεκµηρίωση 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθετ
αι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς 

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: β) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]
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Τµήµατα Απάντηση:

Κατά  περίπτωση,  αναφορά του  τµήµατος  ή
των  τµηµάτων  για  τα  οποία  ο  οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που  είναι  αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονοµικό  φορέα  για  τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδροµείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτοµερή  στοιχεία
σχετικά  µε  την  εκπροσώπηση  (τις  µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα
µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους
εκπροσώπους αυτών.

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων,
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός
φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.

Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο
οικονοµικός  φορέας,  παρακαλείσθε  να  συµπεριλάβετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.

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

(Η  παρούσα  ενότητα  συµπληρώνεται  µόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
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Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο  οικονοµικός  φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό

της σύµβασης που θα 

αναλάβουν: […]

Ε  άν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές   τις   πληροφορίες (κατ'εφαρµογή  
του άρθρου 131 παρ.  5  ή  εφόσον ο προσφέρων /  υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σετρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30%        της  συνολικήςαξίαςτηςσύµβασηςσύµφωναµετοάρθρο131παρ.6και  7,    επιπλέον  των  
πληροφοριών που   προβλέπονται   στην   παρούσα   ενότητα,   παρακαλείσθε   να   παράσχετε     τις  
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ   για       κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

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

[……][……][……][……]xvii
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20PROC007
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α)  Ηµεροµηνία  της  καταδικαστικής
απόφασης  προσδιορίζοντας  ποιο  από  τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,

α) Ηµεροµηνία:

[], σηµείο-(-α): [

],

λόγος(-οι):[]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας
στην

καταδικαστική απόφαση:

β) [……]

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) []

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο  οικονοµικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει
όλες  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή  εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii,  στην Ελλάδα και  στη  χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος;

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σ

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται:

α)[……]· α)[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[……] β)[……]

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση 
των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσµευτική;

-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι
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- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης -[……]· -[……]·

- Σε περίπτωση
καταδικαστικής απόφασης, εφόσον

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της  περιόδου

αποκλεισµού:

-[……]· -[……]·

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
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δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις  υποχρεώσεις  του είτε  καταβάλλοντας
τουςφόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

περίπτωση,  των  δεδουλευµένων  τόκων  ή
των  προστίµων,  είτε  υπαγόµενος  σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή

τους ;xxiii

Εάν ναι, 
να 
αναφερθο
ύν 
λεπτοµερε
ίς 
πληροφορί
ες

[……]

Εάν ναι,
να 

αναφερθούν 
λεπτοµερείς
πληροφορίες 

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  όσον  αφορά
την  καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

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

Πληροφορίες  σχετικά  µε  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους
τοµείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,  ο οικονοµικός φορέας έχει  λάβει  µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη  αυτού  του   λόγου  αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτραπου λήφθηκαν:[.......]

Βρίσκεται  ο  οικονοµικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi

:

[] Ναι [] Όχι

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού 
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συµβιβασµού, ή

στ) αναστολή
επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόµοια  διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
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αυτές τις περιστάσειςxxvii

Εάν η σχετική
τεκµηρίωση 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,
πληροφορί
ες:

ν
α

αναφερθούν λεπτοµερε
ίς

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει,
λήφθηκαν:

περιγράψ
τε

τ
α

µέτ
ρα

πο
υ

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός
φορέας

συµφωνίες
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,
πληροφορί
ες:

ν
α

αναφερθούν λεπτοµερε
ίς […...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει,
λήφθηκαν:

περιγράψ
τε

τ
α

µέτ
ρα

πο
υ

[……]
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- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο  οικονοµικός  φορέας,  θα  δύναται
να  εκτελέσει  τη  σύµβαση,  λαµβανόµενης
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας
και των
µέτρων σχετικά  µε  τη συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές

-[.......................]

-[.......................]





Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης  συµφερόντων  xxix,
λόγω  της  συµµετοχής  του  στη  διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονοµικός  φορέας  ή
επιχείρηση  συνδεδεµένη  µε  αυτόν
συµβουλές  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  ή  έχει  µε  άλλο  τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

[] Ναι [] Όχι

πληροφορίες:
[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονοµικός  φορέας
σοβαρή  ή  επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxxi 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 ,

αποζηµιώσειςή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,
πληροφορί
ες:

ν
α

αναφερθού
ν

λεπτοµερε
ίς

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει,
λήφθηκαν:

περιγράψ
τε

τ
α

µέτρ
α

πο
υ

[……]

Μπορεί  ο  οικονοµικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισµού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής,

[] Ναι [] Όχι
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β)  δεν  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες

αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει
χωρίς καθυστέρηση

τα  δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την

αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ)    δεν    έχει    επιχειρήσει   να     επηρεάσει
µεαθέµιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εµπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται
να  του  αποφέρουν  αθέµιτο  πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται    να    επηρεάσουν    ουσιωδώς
τις
αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

77





∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που
συνάπτουν  δηµόσιες  συµβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[
]

Ν
α
ι

[
]

Όχι

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

Εάν ναι, έχει
αυτοκάθαρσ
ης;

λά
βει

ο οικονοµικός φορέας µέτρα

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει,
λήφθηκαν:

περιγράψ
τε

τ
α

µέτ
ρα

π
ο
υ

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής 
(ενότητα φορέας δηλώνει ότι:

ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύµβασης  που  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  ότι  ο
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς
να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των
απαιτούµενων

κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούµενα
κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση
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1)  Ο  οικονοµικός  φορέας  είναι
εγγεγραµµένος  στα  σχετικά
επαγγελµατικά  ή  εµπορικά  µητρώαπου
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:

[…]

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

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο
οικονοµικός φορέας

µέλος  συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:

εγκατάστασής του [ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο  οικονοµικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  µόνον  όταν  τα  σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια

Απάντηση:

1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος
εργασιών  του  οικονοµικού  φορέα  για  τον
αριθµόοικονοµικών  ετών  που  απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης:

έτος: [……]
κύκλος εργασιών:

[……][…]νόµισµα

έτος: [……]
κύκλος εργασιών:

[……][…]νόµισµα

και/ή,
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής xxxiv:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): [……],

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

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του  οικονοµικού  φορέα  στον
επιχειρηµατικό  τοµέα  που  καλύπτεται
από  τη  σύµβαση  και  προσδιορίζεται  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα  της  σύµβασης  για  τον  αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι  ο
εξής:

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

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

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

και/ή,

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): [……],

[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι  διαθέσιµες  για  ολόκληρη  την
απαιτούµενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ηµεροµηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά
τις

χρηµατοοικονοµικές  αναλογίεςxxxvi

που  ορίζονται  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-
αναλογία µεταξύ x και yxxxvii-και η αντίστοιχη αξία)
Περιγραφή ποσ

ά
ηµεροµηνί
ες

παραλήπ
τε ς

80





έγγραφα  της  σύµβασης,  ο  οικονοµικός
φορέας  δηλώνει  ότι  οι  πραγµατικές  τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ωςεξής:

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελµατικών  κινδύνων  του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:

[……][…]νόµισµα

Εάν οι εν λόγω
πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονοµικές  ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις,  οι οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα  της  σύµβασης,  ο  οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:

[……..........]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται  να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύµβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύµβασης  που  αναφέρονται  στη
διακήρυξη .
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Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:

Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου
αναφοράςxxxviii,  ο  οικονοµικός  φορέας  έχει
εκτελέσει  τα  ακόλουθα  έργα  του  είδους
που έχει προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή  εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σηµαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθµός  ετών  (η  περίοδος  αυτή  προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα  της  σύµβασης  που  αναφέρονται  στην
διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δηµόσιες  συµβάσεις
προµηθειών  και  δηµόσιες  συµβάσεις
υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο  οικονοµικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες  του  είδους  που   έχει
προσδιοριστεί:

Αριθµός  ετών  (η  περίοδος  αυτή  προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα  της  σύµβασης  που  αναφέρονται  στην
διακήρυξη):

[…...........]

Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:

2)  Ο  οικονοµικός  φορέας  µπορεί  να
χρησιµοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:

[……..........................]
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Στην  περίπτωση  δηµόσιων  συµβάσεων
έργων,  ο  οικονοµικός  φορέας  θα µπορεί  να
χρησιµοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……]

3) Ο οικονοµικός  φορέας  χρησιµοποιεί  τον
ακόλουθο  τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα  ακόλουθα  µέτρα  για  την  διασφάλιση
της  ποιότητας  και  τα  µέσα  µελέτης  και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4)  Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  µπορεί  να
εφαρµόσει τα

ακόλουθα  συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού  και
ανίχνευσης  κατά  την  εκτέλεση  της
σύµβασης:

[....……]

5)  Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα  παρασχεθούν  ή,  κατ’  εξαίρεση,  για
προϊόντα  ή  υπηρεσίες  που  πρέπει  να
ανταποκρίνονται  σε  κάποιον  ιδιαίτερο
σκοπό:

Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναµικόή  τις  τεχνικές
ικανότητες  του  οικονοµικού  φορέα  και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφοράτα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει γιατον

[] Ναι [] Όχι

έλεγχο της ποιότητας;

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών
και επαγγελµατικών προσόντων 

διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,

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

και/ή  (ανάλογα  µε  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται  στη  σχετική  πρόσκληση  ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

β) [……]
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7)  Ο οικονοµικός  φορέας  θα µπορεί
να  εφαρµόζει  τα  ακόλουθα  µέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  κατά
την εκτέλεση της σύµβασης:

[……]

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
δυναµικότου οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του κατά

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

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

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

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........],[ .......... ]
[........],[.........]

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

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του  τα  ακόλουθα  µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις  και  τεχνικό  εξοπλισµό  για
την εκτέλεση της σύµβασης:

[……]

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους

υπό
µορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα 
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:

[....……]

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:

Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούµενα  δείγµατα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προµηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά
γνησιότητας·

[] Ναι []Όχι

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονοµικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκοµίσει  τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. [] Ναι []Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:

Μπορεί  ο  οικονοµικός  φορέας  να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα  πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί  από επίσηµα  ινστιτούτα
ελέγχου  ποιότητας  ή  υπηρεσίες
αναγνωρισµένων  ικανοτήτων,  µε  τα  οποία
βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των
προϊόντων,  επαληθευόµενη  µε  παραποµπές
στις  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,

[] Ναι [] Όχι
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και  τα  οποία  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;

Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
αναφέρετε  ποια  άλλα  αποδεικτικά  µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονοµικός  φορέας  πρέπει  να παράσχει  πληροφορίες  µόνον  όταν  τα  συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
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Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα

περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει  πιστοποιητικά  που  έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονοµικός  φορέας
συµµορφώνεται  µε  τα  απαιτούµενα
πρότυπα  διασφάλισης

ποιότητας,  συµπεριλαµβανοµένης  της
προσβασιµότητας  για  άτοµα  µε  ειδικές
ανάγκες;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους
και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που

έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν

ότι ο οικονοµικός
φορέας συµµορφώνεται µε τα

απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης: [……] [……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
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Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες  που  πρόκειται  να  εφαρµοστούν  για  τον  περιορισµό  του  αριθµού  των
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον
διάλογο.  Οι  πληροφορίες αυτές,  οι  οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Για        κλειστές        διαδικασίες,        ανταγωνιστικές        διαδικασίες        µε        διαπραγµάτευση, διαδικασίες   
a  νταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:  

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
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Περιορισµός του αριθµού Απάντηση:

Πληροί  τα  αντικειµενικά  και  χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται
να  εφαρµοστούν  για  τον  περιορισµό  του
αριθµού  των  υποψηφίων  µε  τον  ακόλουθο
τρόπο:

[….]

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή
λοιπές  µορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά  αν  ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα
έγγραφα:

[] Ναι [] Όχιxlv

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά
ή  λοιπές  µορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικά  xliv,  αναφέρετε  για
το καθένα:

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

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και  τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν:

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
µε  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδοµένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  µέλος  αυτή  διατίθεται
δωρεάνxlviii. β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο  κάτωθι  υπογεγραµµένος  δίδω  επισήµως  τη  συγκατάθεσή  µου  στ...  [προσδιορισµός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  µέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειµένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
µέρος/ενότητα/σηµείο]  του  παρόντος  Τυποποιηµένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  ∆ήλώσης  για  τους
σκοπούς  τ...  [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή
στη δηµοσίευση στον  εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του)
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

iii
Βλέπε  σύσταση  της  Επιτροπής,  της  6ης  Μαΐου  2003,  σχετικά  με  τον  ορισμό  των πολύ

μικρών,  των  μικρών  και  των  μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι
πληροφορίες αυτές  απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
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Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν  υπερβαίνει  τα  50  εκατομμύρια ευρώ  και/ή  το  σύνολο του  ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή

μειονεκτούντων ατόμων.

v 
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται 

στην πιστοποίηση.
 vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή 

άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii
Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  δεύτερο  εδάφιο  του  άρθρου  78  “Όσον  αφορά  τα

κριτήρια  που σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών και  τα  επαγγελματικά  προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή
με  την  σχετική  επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  ωστόσο  να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος.

ix
Όπως ορίζεται  στο  άρθρο 2  της απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008, σ. 42).

x
Σύμφωναμεάρθρο73παρ.1(β).ΣτονΚανονισμόΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)αναφέρεταιως“διαφ

θορά”.
 xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας

στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ  C  195της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα  (ΕΕ  L  192
της31.7.2003,σ.54).Περιλαμβάνειεπίσηςτηδιαφθοράόπωςορίζεταιστον.3560/2007(ΦΕΚ103/
Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου
σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται
η κείμενη νομοθεσία).

xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε
με  το  ν.  2803/2000  (ΦΕΚ  48/Α)  "Κύρωση  της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των
οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των  συναφών  µε  αυτήν
Πρωτοκόλλων.

xiii
Όπως  ορίζονται  στα άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης

Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος,
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε  με  το  ν.  3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α)  “Πρόληψη  και  καταστολή  της
νομιμοποίησης  εσόδων  από εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της  χρηματοδότησης  της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του  Συμβουλίου,  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της
εμπορίας  ανθρώπων   και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την
αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi
Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης

ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου73)

xvii
Επαναλάβετε όσες 

φορές χρειάζεται. 

xviii
Επαναλάβετε όσες 

φορές χρειάζεται.
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xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής
της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxi
Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την
επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή

του στην Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και  την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ.  2 δεύτερο
εδάφιο).

Xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής  φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’  εξαίρεση,  για

επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του

περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο

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

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

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

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii
Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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xxix
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 
xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ2016/7)

xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από

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

xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Xxxvi            
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οιαναθέτουσεςαρχέςμπορούνναζητούνέωςπέντεέτηκαιναεπιτρέπουντηντεκμηρίωσηεμπειρίας

xxxix Που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
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xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl
Πρέπει να απαριθμούνται  όλοι  οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην

επιχείρηση  του  οικονομικού  φορέα,  αλλά  στων  οποίων  τις  ικανότητες  στηρίζεται  ο
οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται
χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii
Ο  έλεγχος  πρόκειται  να  διενεργείται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή,  εφόσον  αυτή

συναινέσει,  εξ  ονόματός  της  από  αρμόδιο  επίσημο  οργανισμό  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii
Επισημαίνεται  ότι  εάν ο οικονομικός φορέας  έχει  αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της

σύμβασης  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  και  στηρίζεται  στις  ικανότητες  του
υπεργολάβου για  την εκτέλεση του εν  λόγω τμήματος,  τότε  θα πρέπει  να  συμπληρωθεί
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xliv
Διευκρινίστε ποιο στοιχείο 

αφορά η απάντηση. 

xlv
Επαναλάβετε όσες φορές 

χρειάζεται. 

xlvi
Επαναλάβετε όσες φορές 

χρειάζεται.

xlvii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να το πράξει.  Όπου απαιτείται,  τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

Αριθμός διακήρυξης :  1/2021

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ        : ……………..
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/
A

C
P
V

ΕΙΔΟ
Σ

ΥΛΙΚ
ΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

34144900-7 Ηλεκτροκίνητ

ο 

αυτοκίνητο 

5

θέσεων

ΤΕΜ. 4

2. 34144900-7 Ηλεκτροκίνητ

ο 

αυτοκίνητο 

7 θέσεων

ΤΕΜ 1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24 %

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΠΟΣ ,
……………………

Ο Συντάξας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

αριθμός διακήρυξης:  1/2021                    

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:          ……….

97

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ





ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α. Πλαίσιο -αμάξωμα– σύστημα μετάδοσης κίνησης -πέδηση κ.λ.π

1 Χώρα προέλευσης/Εργοστάσιο κατασκευής

Τύπος / Έτος κατασκευής.

2 Απόσταση αξόνων: μεταξόνιο (mm)

3 Εμπρόσθιο μετατρόχιο (mm)

4 Οπίσθιο μετατρόχιο (mm)

5 Ολικό Μήκος 

Μέγιστο πλάτος

Μέγιστο Ύψος (άφορτο)

6 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο 
έδαφος

(χωρίς φορτίο και με πλήρες φορτίο)
7 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό βάρος

8 Ίδιο βάρος οχήματος όπως καθορίζεται από 
τα

Διεθνή standards
9 Καθαρό ωφέλιμο Φορτίο

10 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει ο θάλαμος 
επιβατών

11 Χωρητικότητα μπαταριών

12 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

13 Υπάρχουν τα παρακάτω (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ?

• Κλιματισμός με αντλία θερμότητας

• CRUISECONTROL

• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω

• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

• Αισθητήρας βροχής και φωτός

• Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα και έξυπνο κλειδί

• Τιμόνι με χειριστήρια και ρύθμιση ύψους

• Ηλεκτρονικός επιλογέας κίνησης
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• Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας

• Θύρα φόρτισης AC/DC με φωτισμό και 

άνοιγμα    

       από το κλειδί

• Κλιματισμός με φίλτρο και συλλέκτη σκόνης
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• Λειτουργία e-pedal ( για 

εξοικονόμηση 

       ενέργειας και αποθήκευσης στις

μπαταρίες)

• Κρύσταλλα με προστασία UV
• Πίσω υαλοκαθαριστήρας
• Προβολείς ομίχλης
• Πίσω κάμερα θέασης
• Αισθητήρες παρκαρίσματος (εμπρός και πίσω)
• Δισκόφρενα μπρος πίσω
• Speedlimiter
• Διακόπτης ήχου για πεζούς
• Σύστημα ελέγχου ευστάθειας με 

διακόπτη απενεργοποίησης
• Έλεγχος πίεσης ελαστικών ξεχωριστά για 
       κάθε τροχό
• Σύστημα πέδησης με αναγνώριση πεζών
• Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
• Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ΚΟΚ
• Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια

14 Αριθμός-Τύπος-διαστάσεις ελαστικών

15 Παρελκόμενα

Β. Κινητήρας

1 Εργοστάσιο Κατασκευής

2 Τύπος/ έτος κατασκευής

3 Ιπποδύναμη (ΗΡ )

4 Μέγιστη ροπή στρέψης (Νm)

5 Χωρητικότητα μπαταριών

6 Σύστημα εκκίνησης

9 Κατανάλωση κινητήρα

10 Στάθμη θορύβου

11 Στοιχεία συσσωρευτή (V, Ah, διαστάσεις)

12 Κινητήρας (να γραφεί η νομοθεσία που 
πληροί και

100





οι αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε.)

      Ο Συντάξας

                    (Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 7 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α. Πλαίσιο -αμάξωμα– σύστημα μετάδοσης κίνησης -πέδηση κ.λ.π

1 Χώρα προέλευσης/Εργοστάσιο κατασκευής

Τύπος / Έτος κατασκευής.

2 Απόσταση αξόνων: μεταξόνιο (mm)

3 Εμπρόσθιο μετατρόχιο (mm)

4 Οπίσθιο μετατρόχιο (mm)

5 Ολικό Μήκος 

Μέγιστο πλάτος

Μέγιστο Ύψος (άφορτο)

6 Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο 
έδαφος

(χωρίς φορτίο και με πλήρες φορτίο)
7 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό βάρος

8 Ίδιο βάρος οχήματος όπως καθορίζεται από 
τα

Διεθνή standards
9 Καθαρό ωφέλιμο Φορτίο

10 Ποιες ιδιαίτερες ανέσεις έχει ο θάλαμος 
επιβατών

11 Χωρητικότητα μπαταριών/Αρ. κυψελών

12 Σύστημα μετάδοσης κίνησης
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13 Υπάρχουν τα παρακάτω (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ?

• A/C με φίλτρο

• Cruise control & speed limiter

• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

• Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα και έξυπνο κλειδί

• Τιμόνι με χειριστήρια και ρύθμιση ύψους

• Ηλεκτρονικός επιλογέας κίνησης

• Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας

• Θύρα φόρτισης AC/DC με φωτισμό και 

άνοιγμα  

      από το κλειδί
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• Κρύσταλλα με προστασία UV
• Προβολείς ομίχλης
• Πίσω κάμερα θέασης
• Δισκόφρενα μπρος πίσω
• Διακόπτης ήχου για πεζούς
• Σύστημα ελέγχου ευστάθειας με διακόπτη 
απενεργοποίησης
• Έλεγχος πίεσης ελαστικών 

• Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια

14 Αριθμός-Τύπος-διαστάσεις ελαστικών

15 Παρελκόμενα

Β. Κινητήρας

1 Εργοστάσιο Κατασκευής

2 Τύπος/ έτος κατασκευής

3 Ιπποδύναμη (ΗΡ )

4 Μέγιστη ροπή στρέψης (Νm)

5 Χωρητικότητα μπαταριών

6 Σύστημα εκκίνησης

9 Κατανάλωση κινητήρα

10 Στάθμη θορύβου

11 Στοιχεία συσσωρευτή (V, Ah, διαστάσεις)

12 Κινητήρας (να γραφεί η νομοθεσία που 
πληροί και
οι αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε.)

      Ο Συντάξας

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

αριθμός διακήρυξης:  1/2021                    

αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:          ……….
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ





ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Προμήθεια  πέντε  (5)  Ηλεκτρικών  Αυτοκινήτων  (τεσσάρων  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων  5
θέσεων  και  ενός  ηλεκτρικού  αυτοκίνητου  7  θέσεων)  για  την  ενίσχυση  της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Στη Τρίπολη σήμερα την ………………………..…ημέρα………………………..…..του μηνός του έτους

201…,μεταξύτων:

1) Της εδρεύουσας στη Τρίπολη , οδός............ της ............ Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 

ΑΦΜ..............ΔΟΥ........................................................................................................................................... ,

νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα

(εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και

2) Τηςεταιρείαςμετηνεπωνυμία«……………………………..»,νομίμωςεκπροσωπούμενηςαπότ..

……………………., που εδρεύει στ… ……… (…………………………………..), με ΑΦΜ ………………… ΔΟΥ ..’…………….

(εφεξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει

2. Το Π.Δ. 131 (ΦΕΚ Α’ 224/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» όπωςισχύει

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

6. Το  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  Α’  143/28.06.2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας

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

7. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

8. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) περί «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

και  άλλες  διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε  με  το  Άρθρο  1  Υπ/γραφο  ΣΤ.20  του  Ν.  4254  (ΦΕΚ  Α’

85/07.04.2014)

9. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9,παρ.4β)
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10. Την  αριθ.  57654  (ΦΕΚ  1781  Β’/23.05.2017)  Υ.Α.  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου

Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Την  αριθ.  56902/215  (ΦΕΚ  1924  Β’/02.06.2017)  Υ.Α.  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

12. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών»

13. Την  αριθ.  10/2017  (ΦΕΚ  3748  Β'/24.10.2017)  Υπουργική  Απόφαση  «Καθορισμός  ημερήσιων  και

εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και  τοπικών  εφημερίδων  που  έχουν  τη  δυνατότητα  καταχώρισης

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.».

14. Τηνυπ΄αριθ.582/02.12.2019απόφασητουΠεριφερειακούΣυμβουλίουΠελοποννήσου,μετηνοποία
εγκρίθηκεηκατάρτισητουΤεχνικούΠρογράμματοςτηςΠεριφέρειαςΠελοποννήσουγιατοέτος2020.

15. Την υπ΄ αριθ. 583/16.12.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020 και το ολοκληρωμένο
πλαίσιο δράσης οικονομικού έτους2020

16. Την υπ΄ αριθ. 55/24.02.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με την οποία
εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ20%

17. Την υπ΄ αριθ. 77/11.03.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με την οποία
εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους2020.

18. Την υπ΄ αριθ. 234865/2241/02.10.2020 επιστολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί ένταξης του
έργου  :  «Προμήθεια  πέντε  (5)  Ηλεκτρικών  Αυτοκινήτων  (τεσσάρων  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων  5
θέσεων και  ενός  ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7  θέσεων) για την ενίσχυση της  ηλεκτροκινητικότητας
στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου»,  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  της  Περιφέρειας  ΚΑΠ  20%
(Διανομαρχιακά Έργα).

19. Την υπ΄ αριθ. 366/14.10.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με την οποία
εγκρίθηκε η 11η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους2020.

20. Την  ένταξη  του  έργου  «Προμήθεια  πέντε  (5)  Ηλεκτρικών  Αυτοκινήτων  (τεσσάρων  ηλεκτρικών
αυτοκινήτων  5  θέσεων  και  ενός  ηλεκτρικού  αυτοκίνητου  7  θέσεων)  για  την  ενίσχυση  της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα Κ.Α.Π. 20 %, έτους
2020 (Κ.Α. 071 & ΚΑΕ 9752.0003), με προϋπολογισμό και πίστωση διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ
(220.000,00 €).

21. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 263219/63535/02.11.2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
προς  την  Δ/νση  Οικονομικού  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  με  θέμα,  τεκμηριωμένο  αίτημα
διατάκτη  για  έκδοση  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης,  μέχρι  του  ποσού  των  διακοσίων  είκοσι
χιλιάδων ευρώ (220.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης
του π/ϋ εξόδων της Περιφέρειας / ΠΕ Αρκαδίας (Κ.Α. 071 & ΚΑΕ 9752.0003) οικονομικού έτους 2020,
για την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια  πέντε  (5) Ηλεκτρικών  Αυτοκινήτων  (τεσσάρων
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων & ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

22. Την υπ΄ αριθ.  α/α 2354/2020 (α.π.  264190/63749/27.11.2020)  (ΑΔΑΜ:20REQ007736278)  απόφαση
δέσμευσης  πίστωσης  ύψους  διακοσίων  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ  (220.000,00  €)  για  την  πληρωμή
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ισόποσης  δαπάνης  σε  βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του(ης)  "  01.071  Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας" K.A. Εξόδων 9752.0003 του οικονομικού έτους 2020
για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών
αυτοκινήτων  5  θέσεων  και  ενός  ηλεκτρικού  αυτοκίνητου  7  θέσεων)  για  την  ενίσχυση  της
ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

23. Την  υπ.  αριθ.  1816/22.12.2020  (ΑΔΑ :  ΨΡΝΓ7Λ1-ΔΜΩ)  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου περί α) έγκρισης όρων Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων και β) έγκριση συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού,  εξέτασης  ενστάσεων  και  παραλαβής  του  αντικειμένου  για  την  προμήθεια  4
Ηλεκτροκίνητων  Αυτοκινήτων  στο  πλαίσιο  ενίσχυσης  της  ηλεκτροκινητικότητας  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου», .

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:
Αντικείμενο  της  παρούσας  Σύμβασης  είναι  η  «Προμήθεια  πέντε  (5)  Ηλεκτρικών  Αυτοκινήτων
(τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων και ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου 7 θέσεων) για την
ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Η προμήθεια των αυτοκινήτων, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης του έργου, που
εγκρίθηκε  με  την  υπ.  αρ.  1816/22.12.2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας
Πελοποννήσου, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς
όρους του ν.4412/2016 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της διακήρυξης του εν λόγω
έργου.
Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την
Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι:
I. Το είδος των υπηρεσιών

II. Η χρονική διάρκεια

III. Το εγκεκριμένο κόστος

1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των υπηρεσιών από την
πλευρά     του Αναδόχου,   ο   οποίος    είναι    αρμόδιος     για  την  υποβολή  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  εκ
μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την ομαλή εκτέλεσης
της  των  υπηρεσιών  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  σύμφωνα  και  με  την  παρούσα  σύμβαση  και  τα
συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι:
α) Σύμβαση
β) Διακήρυξη-Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης
γ) Προσφορά του Αναδόχου
δ) Κατακυρωτική απόφαση
Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και 
γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους.
Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.
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Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να 
έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 8κατωτέρω.
Οποιαδήποτε  γνωστοποίηση,  δήλωση,  ανακοίνωση,  διευκρίνιση,  ερώτηση-απάντηση  κλπ.  του
Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να
αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε να
παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα
μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα
που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των
αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1.  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα  παράτασης  αν  κριθεί  αναγκαίο  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στο  πλαίσιο  της  ομαλής
υλοποίησης  του  έργου.  Η  ακριβής  ημερομηνία  και  ο  ακριβής  τόπος  υλοποίησης  των  επιμέρους
δράσεων του φυσικού αντικειμένου θα καθοριστεί μετά από πρόταση του Αναδόχου και την αποδοχή
της από την Αναθέτουσα Αρχή

Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει  Εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ίση με το 5% (άνευ ΦΠΑ) του συμβατικού κόστους.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κόστος άνευ ΦΠΑ:€

ΦΠΑ (24%): €

Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου. ΦΠΑ: €

Στην  παραπάνω  τιμή  περιλαμβάνονται  πλήρως  τα  προβλεπόμενα  έξοδα  για  την  εκτέλεση  των
υπηρεσιών .
Η πληρωμής της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας
αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού κόστους θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις διατάξεις του άρθρο 200 παρ.  4 του νόμου 4412/2016
καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών
στον τόπο και τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης έχει δεσμευτεί πίστωση  (€ 177.419,360 χωρίς ΦΠΑ (με
ΦΠΑ24%,  € 220.000) σε βάρος του Φορέα ....., ΚΑΕ .... υπ΄αρ. ..... ΑΔΑ , ΑΔΑΜ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που απορρέουν από την
κείμενη νομοθεσία και το διαχειριστικό καθεστώς στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο.

2. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω.
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3. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

4. α) τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που
απομένουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τ όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και
τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους. β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης

γ)  λαμβάνει  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξει  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που
χαρακτηριστεί  ως  τέτοιες.  Επίσης,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συγκροτήσει  τα  συνεργεία
διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή
εκτέλεση της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου από τον Ανάδοχο
σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατό να επιβληθούν εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α.  Για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή, στην περίπτωση των τμηματικών/ ενδιάμεσων
προθεσμιών,  της αντίστοιχης προθεσμίας,  θα επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 2,5% επί της  συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος  με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  και  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
5. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση  όταν: α.
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
2. Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλεται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  για  τη  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
3. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203τουν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ……… εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης,ύψους………..€(…………………….ΕΥΡΩ),μεημερομηνίαλήξης
……………….,της Τράπεζας«...........................................................».
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.

Η  παρούσα  Σύμβαση  είναι  η  μόνη  συμφωνία  μεταξύ  των  μερών.  Για  τα  θέματα  που  ρητώς  δεν
ρυθμίζονται  στην παρούσα,  ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ.  6/2020 Διακήρυξη,  στους όρους
προσφοράς του αναδόχου και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.
Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.

Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να
θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.
Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η
παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για την
επίλυσή της συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Τρίπολης.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ ……………………
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